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�ת"ו�קדשנו�עיר�צפהמקיק
�נחום�מהר�א�הרב�מורנו�תלמיד�היההוא
�מרבני�היה�כך�ואחר�אינדירניבעיר

�לעה"ק�הלך�זקנתו�ולעתקושמאנדינא.
�היהה�ושם�לרב�וקבלוהו�תוב"בצפה

�ספר�מגילת�ספר�חיבר�כבוד.מנוחתו
�חבורים�לו�ועוד�לבד�ח"א�ונרפס�הממ"געל

�בעיר�ובהיותי�הנזכר�בס'�ככתוברבים
�ראיתי�יע"א�קויטטאנדינא�בדעותבהי

��בכ"י�חבוריוקצת
�בע"ס�הגאון�נכד�ונעך�דוב[�כמבז'כס(

�סנ��כ'�מ'�טחן�צבינאון
�סורווין(

�טיין�כ"ש�ונעך�יששכר(�כ8ן*ך"ךכ�
���מ��עוג:מתגת

�מנ"ל�בערמאנן�יששכי(�מהר"רכי(
�ז(��ח��רכות�ו�רכסעיין

�אשכנזי�ננ:ולאך�כמדקר"רכח( �ומה'�הררב�תלמיד
�השובותיו.�ריש�כמ"ש�קוייאל�דיישראל
�עצומה�בשקידה�התלמוד�בעסקוהפליא
�כמ"ש�וכו'�אכילה�במיעוט�שינהבמעומ
�ההלמוד�על�שימות�וחיבר�ט"ו�סי'ריש

�ע4�ונדפסו�קמאי�מרבוואתאמקובצות
ציצה

�ציון�מנחםהגה
����ף�ג�מ'ן�גסס�מג�סשו(
�ג�ס�וי,���ס��יגסן�וטול�י��קוס�גת1גס�ס��נגר�גסוס�מתעת�געי�ט!���פ�ך��ס�ים.��טיז(

�וגר��ג6���ח��לג��וט�ר6י'��ה(�מ'�כח"ג�מסגר�מטס�עע������כטט1ת�ס����טרנס
�נערטן�סטג�ס�כ"ן�טת��טכס�נסרכ�גער�כסגר�גסקומת1�גמ"ס�כטרללן�ג"ג�מגסס�ס"�ט"ב�וגע)ט��

��ג6ן�טק1מ1�ק:ס�ותר�����תג"ו��ן��ת�ועמס��סעכרס'ן,�מק"קסג�
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קורמםבמערכת�
�מכ��וראיהי�מציעא,�קמא�כתובוהביצה
�וגיטין�קרשים�וסרר�וחולין�שבשוהעל

�סי'�ח"ג�המבי"ט�והרב�ח(�נזירסוטה
�מונסון�מהר"א�ובהשובת�מזכירו,רכ"ה
�נמה�על�חותם�הוא�כ"י�מהריק"שוהרב
�כתוב�זצ"ל�האר"י�שבחי�ובם'פסקים.
�ובס'�בפשמ�הלמידו�היה�האר"ישרבינו
�הוכחהו�ואין�חולק.�מ'�דף�הרורוהקורא
�רבו�שהיה�כ"י�בקובץ�ראיהי�וכןהוכחה
�שם�בימל�שהוא�שם�וכהוב�האר"ישל
�שהיה.�מעשה�משום�מצרים�בארץנגיד

�על�מקובצה�שיטה�נדפסו�מקרובועהה[
�הם�אם�ססהפק�ואני�נזיר�ועלבהרא

�ששמעתי�לפי�בצלאל.�מהרבמקוכצוה
�הנמצאות�אלו�דשיטוה�רבא�גבראמחד
�מהרב�מקובצות�שיטוה�הם�איזמןרבעיר
�בני�שויה�המחבר�הרב�לפפא�אהרןמ'

�בצלאל�הרב�פעולות�עשה�הוא�שנםאהרן
�ובם'�פפ�����מ'�סיין�א'�באוהכמ"ש
�בחידושי�שאול�מהר"י�להרב�יעקבקול

�נזיר�מקובצה�משיטה�מביא�בנזירהלכות
�לנדרים�מקובצה�משימה�הביא�שםיגם
�ממקובצה�מביא�הלכות�גופן�ובספרע"ש.

�ליבמוה
�בשערים�נודע�אשכנזי,�בצלאלרבינו

�המקובצוה�כשיטוה�יבמעשה
�מציעא�קמא�כהובוה�פיר�י"ס�עלהנרפמוה
�אינה�שנדפסה�דבתרא�דאפשר�אףבהרא
�חדש�זה�וראה�לעיל(�כמ"ש�ן'למהרב
�כ"י�למציעא�מקובצה�שיטה�לירישבאה
�שהות�או�חומש�והוא�ז"ל�בצלאלמהרב

�וזה�הנרפסת�סציעא�מקובצתמהסיטה
���מהדורוה�עשה�ז"ל�הרב�כימוכיח
�ואח"כ�קמא.�מהדורא�ה.א�בכ"ישראיתי
�ועשה�הראשונים�מחדושי�וד�לידובאו

�העיקר�על�מרובה�הוספה�בהראמהדורא
��ברורוזה

�ז"ל�הרב�בללי�לידי�ובאו�ה'�ויכניועהה
�הראשונן'�מחידושי�קבצן�הואוזרועו

�כללי�על�שהוא�להרמב"ם�עולםוממדר
�וכבר�גאון,�מעריה�רבינו�ומכלליההלמוד
�מכללי�הרבה�מביא�הלכוה�גופיהרב

�לידי�שבאו�ועכשיו�כידוע,�בצלאלהרב �בקונמרס�זה�עלו�מהם�לקטתי�כההיד
�ורוב�והתפארה�הההלה�בס"ד�זוכיעין

�לכך�שזיכני�העולמים�חי�לאלההודאוה
�לעד�שמו�יה'�רחמיו�והמון�חסדיוברוב

�כאו�כי�וההלה�ברכה�כל�עלומרומם
�מדפיס�שהייהי�בעוד�הדעת�בהיסחלידי

��לנ"מ:�ויהי�זוכרעין

�המופלא�הדרשן�בצלאל�מהרירכס(
�עמודיה�מפר�חיבריט(

�קרבן�ום)�ומהוקים�נחמדים�דרושיםשבעה
�והי"ל�נאים.�ענינים�שבה�עניני�עלשבה
�על�רענן�ויה�מ'�וחיבר�דרושיםהרבה

��נדפסו�ולאההורה
�הזכירו�אליעזר�ברבי�ברדך�ראיינך�

�וארא:רש"י'פ'
�רב�אליקים�בן�ברור�מה'��

�דבריו�הובאו�משאלוניקי�
��מ"א�סי'�ח"ב�המבי"מ�הרבבשו"ת

�מהר"מ�בזמן�אנסיך�ברךך�מהך"ך�נ(
�מרבני�אחד�ומהרחיש�קלעי

�ובם'�ושיטוה,�שו"ה�וחיברשאלוניקי
�ח"מ:�על�ממנו�חדושים�מביא�משפטדורש
�מ'�טיין�בנימן�ננרךך�כןך:ך"ך�נ(

�נגימן�יסר�
�מובהק�רב�ברציפיי�במריך�כמדץר"ר�י(

�רבו�והיה�ה"ו�צפתבעה"ק
�ס'�ראיהי�הצעיר�ואני�המגין�הרבשל

��כ"י�מחבוריוא'
�דק"ק�אב"ד�וויזיר�ברוי�וכהר"ר�ס(

�שו"ה�קצת�חיבר�כ(ברעסלא
�פעם�ונדפס�ברוך�מקור�הספרונקרא
�בתוספוה�בנו�יד�על�באמשטרדםשניה

��הקל"א�שנתקצה
�לי�יש�היים�ון�ננרךך�כמך:ך"ך�ו( �ח"ב�משה�פני�בס'השובה
��מתרים�לחם�בספר�וחתימה�ה'סי'
�ורבינו�יון�מארץ�ברוך�רבינר��

�בפסקי�מרגנשבורג.ברוך
מהר"ת

�ציון�מנחםהגה
����מס'�סי�כפרס�תונח�גס'�סכת�ט)�סת�רי�מ"�כסוף�ס6חר�ס�פרקים�ג'�ע)�נס�ודפסו�תלג"ג�גס'יח(

�נ7פס1��י)נ6�גס"ס�גי'ת1ת�ניר��ריס�גירס�גרג1ת�ס1עס�תס'�ע)�יטקג�ג)�גס'�ת�ן�כג1ר1תמ1מ1ת
�ח1ן.ן.�תס'��ת�קדסיס�סיר�וגן�חי'סגס1תי1

�סגרקס����ס!מס�עצרת�ס'�כ"ס(�ס'�טת"ג�סרמ1ן�פיה�ס'�ות"�תק6גרין�ס)תס�נ"ר�ס)י1ק�תק"קיט(
��ע"ס�סכת�קרנן�כספרוס1כ6

��ת"פ(��ד���ע"ר�יס'�כססגתת1�גמר�גטנד'ע�גרזך�תג�סכ
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כנרקיםבמערכת
�משמם�דינים�הרבה�מביא�ריקאנמימהר"מ

��גדולים�ושאר�במרדכיוכן
�תלמיד�יצחק(�בן�ברוך�רבינו�ת(

�התוספוה�בעל�הזקןר"י
�וההר�אמור�בדיני�התרומה�ספרהיבר
�משאנץ.�שמשון�רבינו�חבר�והואוכו'

�חבורים�כמה�בסוף�בזבחיםובתוספות
�הנזכר:�ברוך�רבינו�הוא�ברוךכחוב
�אלכאליא�בן�יצחק�בן�ברוך�רבינו�ט(

��סר5ס,ן(����טין
�ראפאפורמ�כ"ץ�ברוך�מהר"ר�י(

�בק"ק�ואב"ד�ר"משהיה
�ובילדוהי�כא(�בישיבה�ויושב�זקןפיוררא
�בעיר�ראיהי�מצוה�בשייחוה�עברימדי

�שם�רב�שהיה�אריה�מה'�לבנוהייצפילר
��ז"ל�אביו�מהגאון�חרושים�כמה�ליומאר
�כב(�מפולוניא�ברוי�מהר"ר��

�מרדכי�גדולה�מפר�חיבר'י
�קצה�ע"�אזוב�אגודה�ופפר�המרדכיעל

��שע"ה�שנה�ונדפםח"מ
�אחד�זלה"ה�צאני�ברדך�כ~הך"ך�נ(

�לו�ויש�אמון�נאמרבני
�יקרא�מפיו�אשר�כ"י�תשובוהאיזה

�נהור�סגי�היה�הוא�כי�כותביםותלמידיו
�מעיין�והיה�טיסיו�מאורוה�ראהשלא
�ואנכי�ובקי�חריף�העיון�ועומק�ביושרגדול
�זכיתי�אמון�לנא�בלכתי��צעיראיש

��תנצב"ה�חדשים�כמה�מהורתיונתבהמתי
�תלמיד�מלעי�בריך�כ~ןקך"ךחנ(

�שו�ת�חיבר�המוןמהר"א
�הלוי�מהר"ש�עם�ומרי�ושקיל�ברוךמקור
�קורא�ובספר�מרדכי,�מה'�ואחיוהזקן

�הנזכר�מהר"מ�בשכח�הפליגהרורוה
�כג(�באורד:�ע"ש�יכמעשיםבהורה

�מרגנשפירגברוך�רבינרחד(
�עדן�כ�ך�יכ'גיעי'ן'
�כד(�יון(

�שמואר�ברברוך�רבינות�
�ד"פ�מהר"םנהשונוה

�ברבי�דוד�מרב.נו�שואל�ההע"בסי' �ורבינו�רב"ק�רבינו�לו�והשיבוקלונימום_
�השובת�יש�ההקל"ג�בסימן�ושםהרקח

��שמואל�בר�ברוךרבינו
�תלמיד�שמואל(�בן�ברוך�רבינות�

�היה�ממיץ�אלעזררכינו
�בקובץ�מצאתי�כן�מגנצא.�מעיראשכנזי
�בית�הרב�כ"כ�החכמה�מ'�חיבר�כ"י.ישן

�כה(�ה��מעיף�ל"ז�סי'�א"רחדש
�הגהה�צ"א�ס"�א"ה�כנה"ג�להרבוחדתיה

�ברור�הרבעו�שצידד.�ח'�אוהב"י
�ברוך�ורביה�המרדכי�שהביאממגנצא
�הד�אשר"י�בהגהוה�טמביא�עןמארץ
�נראה�ההדים�ולי�ע"ש.�הוא�רבאנברא
�במפרי�בעמותין�דכתיבנא�וכמאי�הוידתרי
�בם"ד.�ס"מ�סימן�ח"א�שאל�ח"םהקמן
�כ'�עמוד�מ'�דף�הדורות�קורא�בם'ועיין

��ע"א�מ�ודף
�הזמרו�דשי�ברוי�ר:ביבו�וז�זלגת�

�בהשובה�נאון�האירבינו
�קמ"מי�סימן�ד"ק�מהר"ם�בשו"ההובאה
�נמצא�וכן�כתב�קמ�ז�סי'�הכלבוובם'

��ע"ש�ברזיליבמפר
�הרב�יעבץ�גנרוירי�במדץך"ךמה(

�למודים�לשוןהמהבר
�ערומים�ולשון�עצום�בפלפול�המוריםעל

�הרמב"ם�לשונות�ועל�נחמדיםדרושים
�חתנו�והיה�אביי.�טמר�ודרושיםוקראים

�רוח�המחבר�הרב�תאמו�מהר"א�הרבשל
�שני�הנזכר�כר,ילי�הרב�ותלמידיאליהו.

�יהודה�מה'�ההנו�הרב�הגדוליםהמאורות
�חבורים�כטה�וחיבר�תורה���אשכנזי
�נחמד�ספר�הרמכ"ם�על�המלך�שערוהרב

��המצויינים�בשערים�ויהללוהומאד
�הגאון�תלמיד�בו(�ברכיה�כ~הך"ךתט(

�עמוקוה�מגלה�בעלהמקובל
חיבר�ציון�מנחםהגה

�סיגם�ס'�כססגמס��כ�ן�כ�ק�כין�טטחס��ס-כמו"ס�ת��ת�גע)�ג�כ���ו��מאל�תסס�ט�סכא(
�ק"ק�מ�פ���גר1רס

�ס1ר��
�ס.נ1ס.ס�גתע�ת�עסק�ס"�ת��ג!�טכס�תפזורת�געל�סג'�חתן�ס�

���דחיס�ע"ד�כען.�פסה��ח��מן�ג"ג�תקר�מ'�ס�ך�ט:ס�ט6ר3ע,ס�ותר�כפ�רד6�כ"ן�ס"ג�יס
���ט�ס"�עמס��ר�ועמרתכסספד6

���חק��ר�גך1ך�רכ�����כד(����נו'��ת�וע��כג(��ק'��ת�ס1פר'ס�פיטה�יע�כב(
�תקי�סר1טכ�נ"ג�סע1ר�פג"ס�ח1ן'ן�סחכמס�כס'�ר1ך�רג���וכ"כ�ב"פ�ס%ריכי�כ'�דכס��וס���כה( �סג�ן�ת"כ�����סוס�ג"ג�ות"�ע"כ�תתע"כ�תרט��תפ"ט�רמ"ד�ר"ג�כ��מסריס�עכ�ת���

�מ"י�ט:ו6סןמ1סר�ס

�כנגס-

�הר'�י�תר1�קסס��טסר"ס�כ.�ס"�סחכטס�ט"ס�נר1ך�ןרכי��ר"מ�ס���ד
���נ�כן�כררך�פעם�נמס�ס1כיר1�

�נוטן����ס"ק�ודיין����ס"�ספירי�ו��������גת1סרי��מ�ס�גירך�כרג��חתימתו�סי'�וגסכו(
�טסר��ס"ס�ט��עכ�ת�ת��ט�כע!�סג'�סי�תח1ת��תעלס����תמ"ס�סגכיר�חתן�תי�ט�תג"ט�ע)סג'
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נרוליםבמערכת�
�ורע�ספרי�והם�נחמדים�דרושיםחיבר

��וח"ב�ח"אבירך
�השובוה�לו�יש�הרוי�לוחכיה�רננינךג(

�בבריי�הבאתי�אחהוהשובה
��כים�אוה�כ"ה�סי'�ח"מ

�אחרון.קונטרס
���כ��ק�ס�חן�ס;תכ�יפש�ציוק�בן� �כ��קר5�כיי1�ממתים�סמיר1ם,מ.

�בו(��י'חיה��ן�ן�ו��דטר
�מ��ע"כ�ק'�רף�ע"פ�פ'�לקכ"ס�תכ�ננר~נביכ(

�ר��ך�י���ס'�ר'�רתכ"ג��ז6מר�ן
�ריי���פסיק

�כר��ס'�ר'�ר;ג"ג�קר��כך�גרג.
�ר:כ"ס���ת�פס1ט�ע���הזור�ג�ן��ומרחנפתך
�חיפתו�ר'�ק��ו��ה�ר�גזו)��הו��הו��ס.ל'
�כרכ'�ר"ג�ט"ג��ג�דף�ק'ד1ם'ן�רם��ממ"י�מתכ6רוכן

�ר��ענן����הכנמרת.�כרכי���וקן�נדוי�לס�ומי
�ג��מ1�וזן�רכ.��ן�ע"כ���זף�כקוו�ןסם

�וחריפות�תכמה�ס1ן�רכ'��ה�קר'�ה��ו��היהכדרו
��ו�דף�טריפות���פ'���מ"ג�דף�כע���כהו�
�דף�ח�ץ�ט��נ"ן�דף�וכע'רוכ'ן�פ��ו"ן�ודףע"כ

�כח(��ע"כ�ס"ך�ודף�ע�כ"ח
�היה�ך��מר�כרכ'�ט"כ�ה'�דף�כמתת�וס�ומ"ש

�ככר"ת6���דף�כח�ן�דכר��פ.רס�כרסמו
�כ�רו�נ��חך���וו:ו��ע����סוור�כרכ'�עגמה�

�מ"מ����תס1כה�דח�ן�ר���ס��מה�ה"ה.
����כמהת�מס�המה�כחכמתמהרש�

�שכתג�ע"פ�פ'�ר'ס�הוסע�מזה�הןג�עןומהת'מא
ן

�זמ"ת'�דפרק'ן�ככ��וא'�ח!פת6�ן'�ר�
�

�עתד"
�נסינו�הזור�גזו!�כן��ומר�כרכ'�ר��קרמל

�הסי'חס�ועונו�ע���רשכ"ס�כ�תכ�ה��חיפתייר'
�ספ'רוס1�רב.����רני�כן�ה"נ�כרכי�ןפ'רס�חסןה�
�כלכ'���כן�ספיר1ם��ן�ח!סת6�ר'�ע)�ק��ה�רגרו)
����רכ�ת�סררה�כצו.�ה��רק�רכ'�ן�ה��ה�ן

�עימו�וסי�רכי���ק��הדור�גך��רסכ"ס�ומ"מעקמו.
�הנו��רס��סתות�מבהקת�כמכה"ר�ה��והרי��כ.וו�
�ק"ת�רף�וכ.כמות�ע"כ�פ'�דף�קדוקין�עוד�רם�כ�
�כלבי����ס.�ר'�ופ'רס��נגמוד�כרכי�ם,�מ7כר�ע"כ �יהנדס�פירס"י�ע"כ���דף�כלו:ח1ת�נ����ים1ן
�כ�רות�ע"כ��ע�דף�כסוטה����השם.�הודהכלכ'
�וסודה���עמת�קטו�דף�וח�ן�ע"כ�ליס��זף

�����דף
�ט��ט"ו�דף�ה'�פיק�ופרח�סתור�הרכ�ע!להתימא

�וחנן�רני�מר�ט��ף�כערכ'ן�עמ"ם�תכ

�סס"ת'�י.�ט)����כן�עק'ג6�קה�פעמים�מס�גור'ן

�לכינו�ט)�כנו�ס,הו�בס(�גרז'�גמ���רנן�פגיק1כי
�יעסרס�ר"ת�סהר.�רכי�גימ'�ס"ה�המעטה�ווטהקרו; �עס"כ.�ט;י,ד�רג'���רס�ג�עם�ס.ס�מוודההרוג.
�י1ח:ן�רגי�ך�ר�כלבי�ר"ג�וה�י�ממ��פן�ד3ך.ו
����וריכן

�נמ���רכן�הו6����ר"ע�עי�ק1כי
��דאר�סדור�ג��ה��וכרג'�הוסע�ר'�תעריה�כ:ס
�הוסע�ר'�����ר'�גמ���ירכן�כקר5וה1�מוינווגן �תייל�ת���ך�סקסה�ה�����כ,�דף�קד1ס.ןכרב.

�מן�כגו�גוו�ן�רנן�מהו�ופרח�פתור�הרכנדעת1
�����ת!מ.ד�ה��הקלוי�רכ��מהר'�הק�סרכ�
����ר'��ך�וגו'�מסר,�ר'�ס%עון�ר'����ר'
�הסחר�תפסת�כפ'�ותו�כ��יד�עי��קה�ירכוות6רכה

�ר"ג�כמקוס��ט��ר"ע��קומ.�כ�ע)�דע)סמכותר
��ט"מ�כ1ת�כות������ידיסה

����ת6�הקד1ס�רכ��כ'�ה.ה�שהרג�סרסכ"נ��
�ססכ��ומה�הקבס.�רכ��מ!������וקדהיה

����יסחף�המסיה�פ"�גהקדמתי�הרמיקסמדכר'
��ל�ן�ט��מ��ןף�מערכ'ן�כ��וכפ'���דשה
�הפר�הסע�ר'��ס�גוו���ר3ן�ס)�פע.רת1�חר
�ואן�דר��הר'����נור'�כן�חין�רכ'�טמר�דיריוח
�קמרו�ע"כ�דף�כק'ד,סין��כ:ה�ר"ג�כך1ר�היה�וריכן

�סק�ס:�רכ�����רכי��ד�טקיכ6�ר'ממת
�חי�כשן�להוגו����וכה�הרוג.�דהעסרס�ד1עגס �וחסין�כס'�מ"מ�ר"ע�הריגת�רסכ"ג�הריגתקדס

��סמח1ת�פ"ט�ח"ן��ד�דף�משטרדספ1ס
�כ6כ6�מעסה�ע��קטת�ןף�תג.���כפ'ואמרו

��ס�מר����ירכ.�ר"ג���סה)ךחנפתך
�כרכ'�ר"ג�פ'רס���ו��כ'ך�כ'�כר"ג��והר

�ר"ג�לכ��קרי�נדו)�יס���רכ'�ס)�כגו�סה.ה� �חיפתן�רכ.�ס)�כד1ר1�סה'ה�ויה�הוקן�ר"ג�ה��כ.ךכ.
��ט��הק�ס�רגי��ט)�כ��כ.ה�
�הרמג"ס�דכי�הכך�ק��ס"�ח��כת�כ1ת�להרשב"ץ

���תה�והג'ל�הערס�מסחת�המשהכפ.ר1ס
�לגצו�כ�����מ;תכ�סס�הרסכ"ן�הביט�שסיףאך

�כרכ'�ר"ס�כרכ'�ג��ן�רכן�����ה�הקיוט
�כרג'�ר"ג�כס"ס�ק6מר'�דמ��ר"ה�ה�ו1ל���פ'
�הקשט�רג��ם)�כ:י1�סי�יפרטו�מתרח����כרכ'ור"מ
�מע�ו�הקווד�זכר�וה��קמול�חתיכות�ס1ן�כרכ'�

��הקדום�רכ��ככ���ר.����
�הרסג"ן�ג1ת�מגן�ס'�כהה�יד��ד.�הגיע�רכ�ומןואחר

�מס����מחדל�שדפס�כ1ת�מס'�פ���
�גפ"�הסע.פיס�מת'������קנת�סה��ע��מ'דף

�סס�וחקור��ג��ף���וכדף�כ7כר��וע"ס�גרז'ת'כת
��ה6ר'ך�וקין��מרן�מ��פוס�כדגר'ו�קנת�דקיק�סכ'

�סכתם���ס"ט�דף�ופרח�פתור�הרכ�ר�ת'שוב
�י6�ר"ג���הוקן�ר"ג�ה���כ:ה�גמי�פרכן

�ע"ס.�וכו'�רכ'�ס!�ג1�ור"ג�הוקן�ר"ג�סרס���כ'היו
�רסכ"ג�ס)�כרו�ה��ך'כ:ה�ר"ג���כעי��קס'ס�כר'ו

ההרג
�ציון�מנחםהגה

�ע!ס�ע"ס,�ת"ח�כט'�ע�הס�עגר1�סר�ס,ר1ת�מהקורות�ספר�ה6ר'ך�ח"כ�כ'לך�ורע�וכהקרמת�ע"מ.��סהי�
���הס��כסוף�ח"ן�הגס'�וע'�תכ"ו�����ט�כ�וסט6�הירך�ג6ס�גפטר�ה�ק

�ס)�קטן�הפרט�יפ'�סס�ו������וגס�תליות�ח"ו��ס�סס�ע)�כנו�קם�דס�קר6�ד��������כו(
�ג'�����ות���ר"מ�ועמס��מתק"מין�ס"���י1י�ות1�קולן�ס"�כח,יס��ד�ה"�ך6ס�ה�רסשות
��ע"ס�ט'�נחן��ע�ן�ע1ו�מגד!�ונס'ע"ש

�כתו���עס���ל�ה��כין�ומחיק�ו��פיק�הר��מסג'�ע��ס,ש6י�סק�ג�מדויית����כסויית�ור6ית'כח(
�ג"ח�חוקן�ורט��ע"ס.�גקר6�ך�סמו�ע��גז�ברגי�לק�סגו;ר�כמקלס����ד1רו�נ��הפי'�רכ'ל�

�י�כת1�נטעת�����תג6�מפי�הנוכר�כין�לנרות�וכלהתם�כמטיה�סיכר��ן�חדק�עוז�לפסל�ויעו"ד��סב.ים
��ע"ס�כרכי�וכין�ודיין�כג'�כריכ'�מחיקים�ר5ית'�גס�כקירור�ימוכירו�הס�הידוע�תגס�חי�מ)��

��ס�כרס"י����קט"ו�סכת�וע.כס(
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ג�שערכת�

�סי�וקנו���יימס�ור"ג�סוקן�ר"ג�ס5�גגז1סגסגת �ר6י1ת�חכירת�יס�וטכ�ל�טס1ט�וט�וג5�סקנססהגיגו
�כרכל�ס6ר'ך�ומין�סטלרס.ס�ויל1סימי�טככי'זס

�גס�ת�ע"ג�פ"ס�דף�סיומות�כסור���ספסולסיס.

כאנרקים
�יעגן����גסו"ת��ד'�וס"��ג�ס"��ת�וסףוכוון
�סקסן�נספרי�גטג�ת'ן�דכת'גג6�ט��וט"�פ"נ.�ס"ת�

�ל(��גס"ז�ק�כ�ס"��ח�גריסטת,יק

ג.
�שמראמבורג�אהרן�ן'�גבריאל�הרב�

��ת��נתרץעיין
�איספירנםה�גבריאל�כפותך"ך�

�בעה"ק�אשר�קשישאימרבנן
�בן�יהונתן�מה'�הרב�במן�תיב"םצפה
�עם�ונחלק�גלאנמי.�מהר"מ�המוסמךהרב
�ריסקה�צעקה�וגדלה�נועם�דרכיהרב.

�בשום�כמבואר�המגין�הרב�ביביהםוהכריע
�וגדול�ל"א.�וסי'�ל'�סי'�ח"מ�נועםדרכי
�קצה�הדפיס�חיים�בעץ�מהרח"אהדור
�השובותיו�וראיתי�הנ��מהרב�שושניםלקופי
�היו�ירושלים�עה"ק�רבני�מפי�ושמעתיכ"י.

�יתום�נשאר�ז"ל�שהרב�שקבלוהזקנים
�שימפל�קרוב�שום�הי"ל�ולא�ואםמאב
�אותו�ולקחה�חשובה�אשה�ובאהעמו�

�ומשנה�למקרא�מלמדים�לו�ושכרהוגרלהו
�היה�זו�ואשה�רבא.�גברא�והיהוהלמור
�שם�לכבדה�ז"ל�והרב�אימפיראנסהשמה
�וזכר�יקר�לעשות�אימפיראנסהכנוייו

��למרביניהיה
�אריה�בכ"ר�גבריאל�מהך"ךנ(

�קונטרסי'�כמה�חדושיוראיתי
�בשו"ת�ז"ל�הרב�תשובה�נדפסה�וכעתכ"י

�נ"ו:�סי'�למרן�רוכלאבקת
�א(�ממראמא�גבריאל�כמךןך"ך�

�והוא�שמו�בשעריםנודע
�מפי�ושמעהי�ב(�הזבה�ברכת�הרבהלסיד
�כיושר�בדורו�מופלג�שהיה�אשכנזיגדול
�בספרי�תשו'�קצת�לו�ויש�והסבראהעיון

�מאירות�פנים�בהשובוה�ומהםהאחרונים
��א'חלק

��כתה(�ונ�ע"ז�גדא�רנתס(

�הקרוש�הוא��י�חית�גיליה�מהר"ר�
�יע"א�בקושטאנדינא�נולדוהוא

�מהר"ח�המופלא�הרב�הלמידוהיה
�ת"ו�ירושלים�לעה"ק�ובא�ז"לאלפאנדארי

�ת"ו�חברון�לעה"ק�מצוה�בשליחותוהלך
�ותמיד�ג(�לעה"ק�וחור�מחיר�ובלי�כסףבלי
�האמת�בחכמת�ועסק�קרושה�מוסיףהיה

�והיה�כחו.�בכל�ז"ל�האר"י�רבינווכונות
�ונתפלות�במצוה�ז"ל�הרב�כוונות�כלמכוון
�בקדושה�והכל�נעדרה�לא�מהנהא'

�תסיר�הי'�ובדורנו�ופרישותוהתבודדות
�וזיטנין�סחו5יס�ט5�ומתפ��מאדמופלג
�נסכור�סגי��ח�ס�ו�ומריסך5ח'לס

��זי"ט�מחסירהסלת
�לו�יש�מורדובירו�גדריה�מהר"רז(

�הרב�בהשובוה�ונזכרההשו'
�רי"ו.�סי'�צהלון�טוב�יום�מ'המוממך
�ומרי�ושקיל�דבריו�הביא�השובהוובתוך
�הרמ"ק�רבינו�של�בנו�שהוא�ינראהעלייהו.
�מהרב�ס'�איזה�להדפיס�בויניציא�והיהז"ל
�עם�פשר�שמר�סופם�וראיהי��ל.אביו

�להה�סיקינוס-שנדר�ח"ק�על�וילהרס�
�ס'�להעהיק�רשות�בעבור�אמולהרבניה

�עשר�ששה�ההר�פי'�מהרב�כין�יקראור
�ח"ב�הגדולים�בשם�כמ"ש�גדוליםקובצים
�יקר��ר��יין�מ"ב�אוה�אל"ףמערכה

�נה"נ(

�שלמה�בר�גדליהו�מדקרהח(
�מפר�על�שהול�עץחיבר
��ושרשים�נפים�ועשהעיקרים

�נור��י'ן�דקלךי�זיריתי�גרך�כמהי-ט(
�ד(��נה"ב(ריס

�ציון�מנחםהנה
�סי'�פוי�ימורס�זז��יתן�ס��כן�כר"ם�סרקן�כרסכ"ג�ד'כיס�רכג"ג�ס!�כ��סי'�רכ'�ת.ס.�סרר�סו,�יכךל(

��ט"מ�ס5ס�פיד�רק�יוסט�ח'���דרכ'�מ"ג�פ"ט�כנג'ס��ריס!פ'�����ס��כתוכית���וסגת��ח�ויח'רגית
�טלפייגרהא(

�סגכיר�גח�ת"ד(��מן�ג'�לסתר�י'�סרגי'ת�יחסת.�תס"ח�ודר�ג'�וסטך�ית'ן�פרוג�ריס,
�כסריס�פעריי�יסג'�חכת'ס�סמיכת�כט!�ס��חתן�הסרי��ס"�ונפו�ו��מטס!�ר'�רכ'�גיג'�כטר'ספוסר�
�ססכפחו�יט'��ע,�כחק��פריס"פר�סר"ס�סג"פ�חתן�תקי"ג�רר�כ��וספ"ך�ויייי��ס�פגיו,�גרהפקטליס

ע!
�פג�

�����ת'�עח"כ�דריגל,�סגת,�ו!ס'�חי��ולסוית���ר'
��ס'�ואב"ך�ג(��ר'ס6�כ�ק�כס�ת1נ( ��סיטכי�תסר"ם�ספקיי!��חר��הס'ל'ס�קם,�סם�קגע�תק
�ט'�יח�וע�ה(

��קהי
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נהולים.נ�מערכת��

�חנניה�במ'גמליאל�מהר"רי(
�פרק�פירוס�ע.יןמונסיליש

���ח�סירס

�רסדיגי�עיין�געץ�אליקים(�כזךןך"ךי�
��נח"נ(כתפיח.ס

�שלחן�ספר�חיבר�גיוטךמ�ך:נינךינ(
�קדמוניה�נ"י�בשיטהכ"כ
�ה(��סוכהלמס'

�מאור�יהרזשוק�בך�כרשךם�ר:נינן�נ(
�בהשובות�כהוב�י(הגולה

�נאון�האי�מרבינו�שקבל�כ"ט�סי'מהרש"ל
�בעל�נחן�ורבינו�שרגמ"ה�כהב�דודובצמח
�בפירש"י�ועיין�חננאל�רבינו�הלמידיהערוך
�בתוספוה�וכהוב���כיד�דף�סוףביצה
�ח(�דרש"י�דרביה�רבה�דרנמ"השאנץ
�פירושו�אהנו�ויש�ההלמוד�כל�פירשופגמיה

�שבלי�ובם'�ט(�כ"י�קדשים�סדר�כלעל
�השובוה�הרבה�מביא�כ"י�וח"ב�ח"אהלקם
�של�בפסקים�שמצא�אומר�וגם�ז"ל.ממנו
�נראה�ז"ל�הגולה�מאור�גרשוםרביני
�לכל�השובות�מלבד�הלכוה�פסקישחיבר
�כמה�מביא�ד"פ�מההם�ובהשובותשואל.

��מרגמ"התיכונות
�רבינו�תלמיד�הנולה�מאור�גרשוםרבינו

�ונקרא�מקן�הכהן�מאיר�ברהורה
�למהר"ם�נהשנ�ן�כהב�כן�ליאונפירבינו
�מצרף�בם'�וראיתי�הקע"ה�ד�הקעמי'

�נובלוה�בהקדמת�יש"ר�להרבלחכקח
�הש"ס.�על�רש"י�וחיבר�קצרשמפירושיו

�כ"י�רנמ"ה�פי'�ראיהי�צעיר�אישואנכי
�יראה�הנזכר�הפי'�ומתוך�קרשים�סדרעל

�מדעתו�דרש"י�אלא�מילי.�להנידליתנהו
�כל�את�עשה�רבוהיו�וקבלתהרחבה

��הזההכבוד
�טיס'�עיין�צונצינו�גרשוי�הרביי(

�אבי�שרמה�בר�גרשום�רבינךעו(
�הרמב"ן�של�חתנורלב"נ

�בשה"ג�וכמ"ש�השמים�שעד�פפרחיבר
�מכף�טיין�ג"ן�אות�שי"ן�במערכהח"ב

�י(��נח"נ(ססמיכ
�אב"ד�אשכנזי�גרשון�כזדןך"רטז(

�שו"ה�חיבר�א(�סייןדק"ק
�ום'�הגרעוני�הפארה�וס'�הגרעוניעבודה
�בהשובוהיו�וטרי�ושקיל�הגרשוניחדושי
�גם�קי"ח,�וסי'�קי"ו�בסי'�ש"ך�הרבם

�שקיל�אפרים�ושער�יאיר�חותבתשובות
�והלמיד�בספריהם.�כמבואר�בהדייהווטרי
�דוד�מה'�הגאון�הדור�גדול�הי'הרב

�בתשובת�נפלאה�הקדמה�ועשהאופנהיים
��תנ"ב�בשנה�הזכירו�דוד�ובצמחהרב
�עבודת�שו"ת�המהבר�הרב�גרשוןמה'

�הראשונים�מחריפים�היה�וכו'הגרשוני
�האריה�לב�ולבו�הישיל�מה'�הנאוןבימי

�מאירות�פנים�הרב�כ"כ�סדורהומשנהו
��י"א�סי'ח"ג

�נדני�עיין�ממיץ�גך2טרן�ראיינךיו(
��בקו"ח(לוק"יר

�יעקב�שבות�הרבתלמיד�מאברענ"�גרוטה�מהר"ריה(
�יעקב�בשבות�השובוה�כמה�לו�וישז"ל
��מתיטובו'�חנה�קרית�ם'�נדפם�ומקרובח"ב

קונטרס
�ציון�מנחםהנה

�ט"ג�דס"כ�כ,כ1�וע'ה(
�וע"י

��ע'�כ'��ת�כח"כ
���ע�ת1�סמר�ג��ע,�מיס���ג6כי)ות�יחג�ס"�ר"ג���מ"ק�סוףגסג�ו(
�סיגע"ס�ממן��ר6ס�ן��סר�ק�קרס�כער:���כהגר�ר��רגמ"ס���ת!מ���מס"�ר6ס�הזק�ערךוכערוךז(

��לסכרו.�בסי'�קכ!ת.����רפת'סי'
��ע"ס�מתקע�ן��ס�ק�ק����סלבכ"ס�כ�ח(
��ת�סרסכ"ן�כ1ת�מגן�וט'�וכחים.��ת�קדס.ס�ס7ל�כ!�וע!�כ"כ�תמית�גס�מ"�דפכ1�ו'ן��כ�סט(

�סמ"ג�וע'��יק.ן.�ס7ר�ע,�גס�דה��ך�סר'�ע"ס�כ��תנכס���סנ��ו��ר"ג�בא'�כמ��ת�וו�פ"נ

�מפס�סמע1�רגמ"ס�ס!�מיתתו�הכלעת���תתס"נ�מ"ק�כתרד��ט"ב�מ��חוקן�כת1ס'�כה,�ך���ו�
�����

�מוסג�גל"ס�כעס�ס��סי.מס�חי'�גס�ע"ס�גמרי�סס'רס����ר1ן�חון��ה1�ס�כס�סע1מ�ס����הון
�ז�ע"כ�קט"ו�ע"כ�ג"כ�ד5כ��כ'�ת2ס"מ�ד��אפטר����ר6ס�ת:ע"ט�גב'�ס���ו'��הר�גרו��סמתח!ת��
��ר"ח��מ�סכ��מ"כ�כ1לרסס�וע'י(
�כפ"ק���גס�מ���ס"�וע��פ6ס�ת1סר��סנכ'ל�ה1ת�������פ"ק�כ��מסכן�מקוס�ס"�מתהםיא(

�ממג��כומן�ס1ר6ס�מרס�סמן��ח"ו�סכם���לט"ו�כע!�עט�גיחך�ומד�וט"�פ6ס�נר�ן�ר'כ2ס
���נט,�סג'�רכו�כת�ת��ס6�סך��ס��ת1�ע��מתס�פר1סט.ן�תקב)�ומפס�ק"ו(������ת.ו"ט
�ינו.ן�תקכ!�ים��תגר��ת��כס'��י�����ת1ת��מקוס�וו���ס�בק"ק�סעד�ק"ק�תקג!טסס
�סגרם��תמרת�כס'�ת"ס�מסתרות�גס�סס�����סי'�ת�ל�ס'��מ"ך�י'ו:ס�קיקכן�נט!�סרב�מקוס��
�וסג'�הנרסוגי�ח"�ס'�נסק7מה1�כ��כת"ס�ט1ר'ס�ד'�סר�ף�ען�כנוות�ען�ס�ת�����ס'�ח"�ע"א�ךפ'

�עס�ת�ת��מ"פ�חרון�סט"ך��ס�כר1י6�נד"ק�סי'�מסס�סג"מ�כ:ו�סגרס�י,�עכ�ת�ס'�כסקדמססרז�
�ג���ת�מס'�כסוף��ן�סגת�וע'�ס�ס.�עכ1ס"ג�ככ�ת�ס"ס�עגיס"ג�דכע!�כגת.����מ"כ�ס-כ�ח"כסגו�
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כבגרולימגמערכת
�אחרון.מדנמרמ

�בשם�שבחרו�קדמונינו�אסוו�גאון.�
�לרמון�ששים�גיממריא�שהוא�ה

�אני�ועמ"ש�מסכהוה�בששים�בקישהוא
�מנינא�כהאי�הוער�בראש�לפניםבעניי
�ב(��ג�ן(�נ6וג'ס�עיין�באורךע"ש

�שכתב�מי�יש�הרי"ף�וכשמביא�סתם�נששךןנ(
�יג(�גאון:�האי�רבינו�על�שכונתוי

�רבינו�של�רבותיו�לרתי"ך�תארנינ(
�הלא�רש"י�של�חהנומאיר

�כ"כ�וריב"ם.�ור"ח�לרשב"ם�אחדאב
�מקרש"ל�ובתשובה�י"א�סי'�הלקםבשבלי
�וכו'�רשיי�של�רבוהיו�לותי"ר�דגדוליכתב
��יתי"ר(�נן�י�עיין�ע"ש.�בנדפםכמ"ש
�קורם�כחוב�הראשדניב(�שדניי(

�להרב�שנדפסו�מומהפסקי
�רבינו�על�שהוא�אלי�ובהליכוההטאירי
�אחרון�האי�ררבינו�כך�כל�מהישב�ואינוהאי

�בזמן�אחרון�שהיה�אפשר�אלאהגאונים
�דכשכותב�כהוב�ושם�בחשיבות.וראשם
�ההוספוה�בעלי�על�הוא�הרבניםאחרוני
�נפירושו�דהראב"ע��ל�וכהבוע"ש

�סעדיה�רבינו�על�כונתי�מתם�גאוןכשכוהב
�על�כוונתו�סתם�גאון�כשכותבוהרי"ף

�יד(��גאון�האירכינו
�הגאונים�שחברו�נידע�כבי�גאוניםס(

�ובכמה�בהלמוד�חבורי'כמה
�הגאוני:�פירושי�מביאין�הראשוניםמחדושי
�בכל�שכמעם�כ"י�לתעניות�הום'וראיתי
�קבלה�להם�והיה�הגאונים.�פי'�מביאענין

�דווקני�ונסחי�מנוראי�ורבנןמהאמוראים
�מהש"ס

��קל6�מעתם�מךט1ת�סג6ו:יס�תט1נ1ת�ג7פסוועהה
�תס1כת�נ;תכס�מסער�כפתמ�לק.�סטרימספל

���ג�ן���ס:מ��תכ��ויו�כת1ן�ג�ן�סוירהרג
�וס"ת�ד6�עם������ללכדן����כן����דנהתר
�ומוס�טכ��סת6י�ס!י�מיומי�ד6יתג:יו1�מסרססדרי
�ולגי:ו�מסיס�סררי�ס'ת6�עסו�מס�וסנו��ס�משח
�מ1�מטוס�סדר'�ט.ת�ות'כר�ק�ר�ותיקן�שררסק�ס

�גי�וסם����ערול�כס"ס�מסייס�ונס�ג'יי:ו.טסם �גטגי1תי�מ"ט�סמ1עס�יגין�וסרג�סקיוס�מלןמ"מ
���ויצ��ךסץגוסיגץטא,י:טנגן:ץ,

�ים�ע����וסמ7ט1ת�מימן�סמ1לפס1ת�סג6ו�סתסכות
�מתטוג1ת�קוכן���ט�סד)��י�סג�יס�תט1כ1ת���
�סג6וגיס�מש"ת�מר�קוכן�רקת.�ועת�כ"י,סנ6ו:יס

�כיל�סיו�וק5תס�גקג)ס�מכ1ליס�מס�רתכו�וגס�י,
�����קור�נ'ל"ו�מסר"סרכינו

��ליסס�כ'�כתס1כס�נ�ן�סריר6�לב����סיפרגאונים
�סגיהם�וכו'�תסס���ס'���סר�סדיר�

�כמ�ו6ס���תטוכס�וסר'��י.�ס"�גתסו'�אסקרמסר"ס
�מקל1כ.�סג7פס�סג�נ'ס�מתענגת�דק�סעל'�ס'כליס
��י�ס6ר"יורגבו

�ומת"ס�בקכוס�כריסס�����כת3
���מלמ"ק�ור�ו�עמ1ק'ס.�סס�מ��ק,ל'ס�פססרק

��מעת'�כספרים�ר�תי�גקניס.�סג��ס�מיכר'מ� ����וסר�ייס1�����קנת�גיס�ש�ס1פר'סדבל.

�כתיב�שרסנינו�הדורות�גדוליי(
�שנדפסו�סוטה�פסקיקודם

�מהריש�בן�מררכי�הרב�משם�המאירילהרץ
�וןה�ע"ש.�הרשב"א�על�שכונהושירילייו

�רבינו�תלמיד�היה�המאירי�הרב�כיאינו
�וגם�הרשב"א�של�חבירו�היה�וא"ביונה
�בת"נ�כמ"ש�הרשב"א�עם�ומרישקיל
�סלמס�כר�מגסס�נו'�ועיין�כח"ק.����י
�שלפנינו�הדורות�גדולי�אך�נזקיר�כיס

�הוא�וכן�הראנ"ד,�על�כונהוכשכוהב
�אלגאוי�מהריש�להרב�אלי�הליכותבס'
�בדולי�ישן�במפר�כהוב�שמצא�ר"ואוה

�שאר�כתב�ושם�הראב"ר�שלפנינוהדורונו
�מהריש�הרב�וכר�לא�אך�אלו.לשונוה
�המאירי�הרב�משהמש�אלו�הלשונותאלנאזי
�הפוסקים�כשאומרים�מהם�כתב�אלאז"ל.
�הוא�ז"ל�המאירי�הרב�הנראה�ולפ.ע"ש

��אלו�בלשונותהרגיל
�בחשובות�נהוב�לותי"ר�גדוליי(

�שהם�כ"ט�סי'מהרש"ל
�הגדול�אליעזר�ורבינו�רש"י�שלרבותיו
�הבבלי�שלמה�ורבינו�הנרול�שמעוןורבינו

�ט���ומיעהם�ממיץ�גרשוןורכינו
�הרמב"ם.�הוא�וץכץחברים�גוררריח(

�גדולי�הריעף,�הפוסקיםגדולי
הרבנים

�ציון�טנחםהגה
�דעת����גסן�ג"פ�ס"�קנך�ע��תן�ססוו"ג�וגס�כממסר�מ"ג�יט����ע�מטר����כתסכ'�סו6�וכןיג(

��ס�ול����גי'�עי"כ�גין�תס���ן,����סי'�עכ"פ�ית��נכות�ג'�יתטינ�י,רעיס�סק7מת1סלמג"ס
�ס'�תגי�סעס�יכסס��תי1ת�סץ"ך���סתורם�כרכת�מר�סרס�ככמת�ומר�נוסגין��ך�מ"כ�עמרםרג

�ס'�י1�מיכנת�חמס�סט'ס�חו.ת�מ7רט�וו��ע"ס.�ס�ירמו���תי1ת�ס'�כן�ים�חצן�תס�ג3רכת�וכןמסכתות
�ג'�מ"ג�פר'�י"כ�חסרות�י'�ק7ט'ס��ויק'ן�ו'�ס'ס���מגעי��כ���������סגין�ע��כ'מסכתות

��ע��סמ"ך�סר'�עיר1כין�סכת�כן�שמו�כ��ימטכ�ת�נכות
�גסיי�ר'���ועש��מיס,�וכחס�ורפ"י�ע"ס�סרי"ף�וכפרט�רכוס�גס�גלון�ת�ר�מי��ס"סכ��מס'יג( �עעט.ן�שרוך�כס!�ורעי�ון
��סתם�גטן�גטם�סר�ף�תמ"ס�למ"ג�מתסכת�טלקסס�פ'�ח��כתסכ"ן�ס�ג�ד(
��ותיר�וגללי�רפת�ח;מ.�סודת�מ��דפס�פרסכ1רג�ו3ק"קסו(
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מערכת�
�האי�רבינו�הראשונים�נמולי�רש"י.דרבנים
�ישן�בם'�כ"כ�הראב"ר.�הרורוהנדולי
�וכן�ר"ו.�כלל�אלי�הליפוה�הרבהביאו
�ל"ר�סי'�בהשובה�בצלאל�למה'ראיתי

�המחברים�גדולי�המאירי�הרבדכשאומר
�מקובצה�בשימה�וכ"כ�הרמב"ם�עלכונהו

��ע"ד�ק"ג�רף�נערות�אלופרק

נדולים
�ט��ע���ן�הפדממים�גדוריט(

�סעתנל'ס���הראשונים�גדוליי(

�הרב�כיתב�הרבנים�בדרליי�
�רש"י�על�ז"להמאירי
�טז(�הבחירה:�ביהבחבורו

�תלמיד�אבךדךהם�דדך�כפדץך"ך��
�המורים�בעל�יעקברבינו

�פי'�וחיבר�השש*�לאלף�ק"א�בשנההיה
��וכו'התפלות

�בן�אברהם�רבינו�בן�דרך�בנינך�
�מצרים�בארץ�נולדהרמב"ם

�בסוף�כ"כ�לשמרות.�תקל"ר�אלףשנה
�וחיבר�כ"י.�להרמב"ם�ר"ה�גמרהפי'

�וההפמרה�ההורה�על�מדרש�דודרבינו
�כ"י.�מצרים�בארץ�ומצוי�הגריבלשון
�בכל�בו�קורין�שם�אשר�ממתערבובקייק
�הרבים:�את�לזכות�המנחה�בהעלוהשבה
�קושמ'�מרבני�אגוזי�דוד�מוהר"רג(

�בשו"ת�השובתוהובאה
�א(�ם��סי'�ח"ג�חייםתורת

�אב"ד�טלרכאנדץייכפ�דרם�כפדטש"ךי(
�ומדינה�ביקלשבורגדק"ק

�נודע�שמו�ב(�פראג�דקיק�ואנ"רמעהרין
�שלשלר;�ולשונו�גדול�מליץ�והיהבשערים
�נשאל�שו"ת�חיבי�הלמור�מלשוןגרולה
�ונדפסו�ג(�הקמח�לקם�בספר�הזכירםדוד
�ביה�ס'�כהחלה�להרס�גפ"ת�הי'קצה

�ושכוה�יאיר�חות�ובתשובותיהורה.
��מהרב�תשובוה�ישיעקב

�בקודה�בן�אלעזר�בן�דדך�יקך:נ�
��כח"כ(����עיין

�בונפייר(�או�באנפף�דוד�רבינוי(
�חרושים�חיבר�הרמב"ןהלמיה

�סנהררין�בחדושי�והר"ן�התלמוד.על
�ועהה�כ"י.�חדושיו�וראיתי�הדירמזכירו
�מחרש�הנדפס�המשנה�מרכבה�בס'ראיהי
�דוד�שה"ר�שחשב�המלכים�פ"נבח"ג

�רד"ק�הוא�סנהדרין�בחידושי�הר"ןשמזכיר
�אלא�המפרש�רד"ק�שאינו�המליחהועמו
�הרמב"ן�תלמיר�בונפייר�רוד�ה"רהוא

�שכהב�סנהדרין�חי'�בריש�הר"ןותכירו
�אלא�וכו'�סובר�ז"ל�בונפייר�דודוה"ר

�בכ"י�ראיתי�ואני�בונפר�כתבשבדפוס
�על�סנהדרין�בחי'�הר"ן�ועמ"שבונפייר.

�באריה�ומשם�מהש"ס�כ"ה�ודף�כ"גדף
�בכנה"ג�יעיין�הרמב"ן.�תלמיד�דודשה"ר
�ע"ג�י"א�דף�א'�או�הגאי�ז'�סי'ח"מ

�ע"ד.�קי"ד�דף�צ"ה�עשין�דתייובדינא
��ע"ב�כ"ס�דף�הדורות�קוראוכ"כ

�מהרש"ל�בזמן�ברומיש�דוד�כמהן�
�סי'�מהרש"ל�ובשו"תומור"ם
��תשובתו�הובאהל"ז

�מובהק�רב�בנבנשת�דרך�נ~דץ'ח(
�כמ"ש�מהריב"ל�בזמןומופלא

�כ"ח:�סי'�ח"מ�בתשובותיו�הלוימהריש
�עיין�ברלין�אבהיק�דרך�כ~הך"ךט(

��ח"נ(�סעדםקרנן
מה'

�ציון�מנחםהגה
�מס'�ריס�ס'ן��מסר"ט�סל"ס�וו�שז(

���
�רס"נ��ת1�ר6ס�ס�ג�י�����סט,כ'ר�כ"ט�סט6ירי�סלכ

�סטר�גד1ן'�סת1ס'�ע��סרכ:יס�חר��רס��סרג�ס�גדי��סרמכ"ס�סמחכר.ס�גרו��סרייך�סט1סק'סגד�
�סר,כ"ל���סטגיסיס�גדולי�סמוגיר�לכ"ט�עוד�ס1ס.ף�ל"מ�סמ�ל'�ח"�וסטו��ע"ג�ו��סרסג���ט!טג�
�ס�מגרול'���סרסם��וש"ס�ס�ט�ט'�ות�����ע"ס.�ל �תר.סס��י5�ו�י�ע"ס�סר�ס�טל�גתתי�סר

��ע"ס���ס"��ד�מסווו�הכ"י�תמ"ס�סרי"ף�ט)�ג'ג�כ�ת1�סמ1ריס�מגדתי�ך����
�כתחקת�ג"ס�����כע!�גמ"ס�ס"����מר��טסם�גן�������סי'�דטמ1�כתכת�נ"ט�ג'��ת"גא(

��טסלס��סכס�רצףס'
�תקג!�תס���ט'��ת�כע!�סג�ן�ס)����טג1ס"ג�גע)�סג'�ס!�ת)מ,ד1�זה"�כרסס�ט)�כע)���ג(

��סר��סג�ן�מה"�כוסן�פראג�כל"ק �ודגן�סם�מס"מ�ע�ס"ג�ס"ת�כססגטת1�פ.סס�מלטת�ר6ס�ל
��חסרי�וי�תגיי�ס'�ו:טטל�ע"ס�קל'סק�ק'�טר1סססגס

��ס6דס�ס:סנת�����ס'�מ��גס�וז)כ��ו��כר:סט��מ~סר�ס�סרב���ג���מ��ה"ג(
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כננרוליםימערכת
�בכל�החכם�גרינהומ�דוד�מה'�

�טבעיות�למודיותהחכמוה
�הגהות�בו�לו�ויש�הגלגולים�ספרהדפיס
�לתושיה�כפלים�יש�הגלגולים�בס'�בכ"יאך

�בראשיה�ס'�על�דרשוה�דוד�מגדולוחיבר
�ונרפסו�ובריקות�שהימוח�ל�רואיוטוב
�נה"נ��נ)נ��ס�עי��ג'�מערכה�בח"בוע'
�אב"ד�נריטרז�רךדש�כזה'�הרבי�

�דרכי�הרב�כומן�רישידבע.ר
�לקט�והרב�ורדים.�גנת�הרב�ובנונועם
�מהר"ר�הרב�היה�דינו�ומבית�מביאו.הקמח
�גנה�הרב�עם�וטרי�דשקיל�נאיואווישבתי
�המלך�כגן�ועי'�משה,�משאה�והרבורדים
�הרב,�לאדונינו�שאלהי�שכהב�קל"רסי'

��וכו'�גרשוןדוד
�ט,מ'�ס:סגת'�ת3���דף�סוף��ה�מקוחיניקט
�ח"כ�כ,�מזר�ט6כ6ק"ו�ס!�����מיסן�ק�ס,סר
�מחמת�וסר�סס.ס�גרסן���ן'�סר3�ג�ן�טר�ת'ממי
�מס�וע!�כוס�ע)����מתו�מ���סיו�ת�מ1�ל6סכ'
�כיון�������ומר�חור����ח!כ���כ'�ות1ועזו
�מלפסגה�סוס�סטסג�מדקק�סס'ס�פ.����מר1�ח!ג�
�טכ��חוג�כן������מככ�סיס�ה!כ�לסגל �שוכר�כסןג�גיפר���יסרו�ערת�תסמך�פסוגט,
��וכ)�ות1�מ:ז��ס��גווור�תך�סטן�ע"פ��ר6ס
�ו�ן����תכמון�גגה�מ����ססטעס�ו3ו�יה!כ

�ר�ס�סת"ח�לכן�ו��ת.�סם�ערות�סגג1ת�ו�
��וו�ס�סעס�כסמון��ס1ן�מספק�ספרו:�כפתריוסר
�ססמ1ן�ס����סם�גג1פן�סג'���ותר����ממס
�ט,�סכת�ו6ח7�סכן��ר�ס

�סע1סין�הו����מת�
�ל�סס����ס�כוך'ס�מסק)�והר�מתחוק'ס��
�וט"�סיס�סכ�רו�ע�

�ה6ל�פסו�נו,טטלת�סיתם��
�הט6�כי�ע,�ע��מ:ך'ו���ת1�מחרפין�סי1וכסמים

��י��קן
�חגמס�גר6סית�סק�ס�סרב�כזו�סטת�סעדוכגל
�ו�סיפרס�כר��כי,�ע"ס�מ�ת1�פס���סכ6ס
�ח�ג�וואסל�יותל�מ��מ7ק7קיס�גסמ'ס�כ'מרס
�יחס1כ�סברס�ח'�כטרדנו�מן�כן�ע!�ע"ס.�ךעת1��

�מטכע�סס�עוס"ג�סערמ1ת�סתחכו�ת�כ'מחסכות
�ו3קתרס�תו�כחט6ת���כ.ר�סלמת�עלס�וס�מוסיף
����רחמס1�ס'���סוג�אמסר�מל1ת�חפ!סנת1לס
���לוה�ירכס�����

�לו�יש�ד(�דישבעמ�דשןך�כמזץ'י�
�בי"ד�יעקב�באר�בם'תשובה

��מהספר�ע"ד�סיג�דף�קי"זסי'
�הירץ�מה'�הרב�בן�דרך�כמך:ך'ך�נ(

�נה"נ��דוד�י)קיט�שיןפוזנר

�של�חתנו�וימאס�הרד�מהר"ר�ו(
�כהר�ספר�חיברמהרד"ך �בשו"ה�השובה�לי�ויש�המצות�בעניןהורה.

�ויחיאל�כתוב�ושם�קס"ח�סי'�הםאהלי
��ק"ע�סי'�וע"ש�וימאלוצ"ל

�ייסף�מ'�עיין�זכרי�בן�דרך�כמדץ'ט�
���גלי��

�רבינו�תלמיד�זמרא�ז'�דור�מה'ט�
�בנסים�המלומד�סאראגומייוסף

�מיוצאי�היה�שהרדב"ו�כ"י�בקובץוראיתי
�והיקן�מצרימה�וירד�פיס�לע.ר�והלךספרר

�בימל�הוא�אף�הקברים.�שלהמשמרוה
�אסכנדרום�מזמן�מונין�שהיו�השמרותחשבון
�נדפסו�ומהם�תשובוה�אלפים�שלשהוחיבר
�ככל�הרמב"ם�ל�וחיבר�חלקים.שלשה
�ומקרוב�משנה�מגיר�נמצא�שלאמקום
�מכהם�וחיבר�ה(�וזרעים�הפלאה�עלנדפס
�י(�האמה�ע"ד�השירים�שיר�פי'לדוד
�ומזכירו�המצוה�מעמי�רוד�מצודהום'

�להרגו�דוד�סגן�ס'�ונדפס�בספריו.הרמ"ח
�רבינו�הנגיד�מישיבה�הרדב"ו�הרבוהיה
�הנגיר�בהסכמת�וחהום�שילאל�הכהןיצחק
�בתשובוהיו�ש�כס�הרעה�משנה�רינווביה
�חצירו�היה�קורקוס�ומהר"י�תרמ"ד.סי'

�מרכני��סמעה'�שימי�סי'�בתשובהכמ"ש
�סגנלס�סק3ל1�ס1קג'ס�ת"ו�ירוסליסטה"ק
�והלמירו�ט���זכור�הגכי6�ליסו�ין
�עלה�זקנוהו�ולעה�אשכנזי.�בצלאלרבינו
�הרב�שכינוי�ו,שמעהי�ת"ו.�צפתלעה"ק
�יש�היום�וער�זאמירו�ן'�תחלההיה
�ראיהי�רב���ואחר�במערב.חטממש
�כנוי�כן�שכתב�ע'�דף�ר�עבהקו

�שיר�פי'�מהקדמת�העהק�וראיהימשפחהו.
�יצחק�ה"ר�שכהב�בקהשטנדינאהנדפס
�שנים�עשר�שהיה�ספרד�מגלותעקריש
�לספר�לשו"ת�יצחק�ויצא�הרדב"ז,בכיה

�שהיה�עיניו.�ראו�אשר�הרדב"ומגדולת

�ההולכים�ילכו�פלפולו�לאור�הורה�כהרלי
�הקולם�מכל�שואל�לכל�והשובוהיובחשך
�לבית�כסאות�למשפם�כסאות�ישביובפיהו
�מרגליות�אוצרוה�העושר�ונהבדוד.

�על�עולה�מוס�שם�וכתר�וספירוהרשיש
לניחם

�ציון�מנחסהנה
��גסייחו�פס�מ�ג�ק�ווסרי"ך�תימם�סי'�כחט�מל�ת�ס�רסזרף�מין�פ'ור��כ�ק���פרשתמ"סד(

�וכס"ט,�ס)גס�דגל�ס��וגי��גס1גס�כרון�כע)�����רח'��תו�רפו�ניס�ט"ו�כן�כמיס�רךעוד
��ס!וכסקלמת,

�תקשו(��מ.ר�תפירת�קר�כססוקר6ה(
�ג�י

���למכ"ם�עי�סרגת��וס�ג���ס4

�
��מס"ס�עי�דוי�מגז!�ס'�ס��ד�ו�עקל'ס��ג�ע)�סו5�יון�מכחם�ס'�ג"י
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נרוליםימערכת�
�ארבעים�במצרים�ישראל�אה�ושפםנביהם
�פניו�שנה.�כ'�ת"ו�יצפת�ובירושליםשנה
�משוא�ולא�עולה�לא�לפניו�אין�האר"יכפני
�שרים�יגרעו�לפניו�שוחד�מקח�ולאפנים
�והלך�בו�נוססה�ה'�ורוח�וישתחוו.נדיבים
�ה'�בנועם�לחזוה�ת"ו�ירושליםלעה"ק
�ה'�כמלאך�הוא�קדוש�כי�בהיכלוולבקר
�עליו.�המוטל�המם�מרוב�לו�הונחולא
�היהה�ושם�ז(�תוב"ב�צפת�לעה"קוהלך

�הורף�זהו�עלינו.�ינן�וכוהו�כבודמנוחהו
�הנזכר�יצחק�ה"ר�כהב�ושם�בקצור.דבריו
�כיוצאי�כפלים�ומפרד�בצרפה�ישראלשהיו
�נשארו�ולא�צרוח�עליהם�באו�ורובםמצרים
�ושנים�מעיר�א'�גרגרים�שלשה�שניםאלא

�רוגז�ויבא�לנאפולו"ס�ונמלטוממשפחה
�שבעתים�מזוקקים�לשלוניקי�ויברחוהגרוש
�התורה�בקיום�וישישו�כל�וחוסרבעירום

��שלל�בחלקם�יגילוכאשר
�בויניציא�הנדפסו'�בתשובותיו�כתבהררב"ו

�ת"ו�צפת�בפה"ק�שהכיר�תקצ"וסי'
�וכו'�אסכנדרני�למהר"י�שנה�י"ג�בןבהיותו
�למצרים�הלך�ה�שאחר�ונראה�ש.
�ת"ו.�צפה�לעה"ק�חזי�ימיוובסוף

�זה�דורוה�ג'�מנה�מ'�סי'�איהומהרימ"מ
�מהר"י�בדור�הידב"ו�הגדול�הרב�האחר
�ב'�דור�הריב"ל�המובהק�והרב�רב.בי

��ע"ש�יפה�מהרץ�היב�ג'ודור
�תשובות�קובין�נדפםמקרובעתה

�הרדב"ז�ליה�וקרו�בפירדאהרדב"ו
�והסימנים�ממודשות.�השובות�והםר"ג

�שמזכיר�רדב��תשובוה�כסימנימכוונים
�ח(�מהריק"ש

�שם;תי�ומאבידייך�ךרד�כןןקך"ךיז(
�שהיה�בעה"ק�הרבניםמזקני

�והי"ל�וקרוש�גדול�אדם�והיה�כי"תבשנה
�מ(�מניד

�חיבר�י(�יל�כלאסן�דרך�כמדחך"ך�ח(
�על�וקצה�א"א�ש"עעל

�הרב�תלמיד�והיה�וכו'�והרמב"םהשים
��זצ"ל�מר�ז'�מהר"ח�ח"קהמד"א

�סיין�חזן�חיים�במ'�דוד�לכהר"ריט(
��ס�ו�ןוומיזס

�תזטך�עיין�בטעבךא�בדך�ב%ון'כ(
��כח"כ,דנירס

�הג'�עיין�ידתייא�ןז�ו���כפדחןכ�
�יא(���ח�עריפוט

��ך�עיין�יעשב�ו'�דרה�כןה'כנ(
��כח"כ(קר

�הכהן�יעקב�בכמהר"ר�רךך�ךןר:נגנ(
��כח"כ(�דוד�מנדטיין

�דוד�מוהר"ר�החשיד�וקרנןכ�
����י(������טייזיצהקי

�ישעיה�רבינו�בו�דוד�הרבכס(
��סר6סון(�מזקן�ייסעיס�ונינו�יין

�דטמ�טיין�הכהן�דדך�כןדןך"ךכ�
�ותרסס�ור�קרןקדוסיסז
��כח"כ(מכסן

�בזמן�קורפו�מעיר�ושכהן�ו4ךך�כמןהך"ךכז(
�מאימאצק�ומהרייהראים

�בפלפלא�שו"ת�חיבר�וסיעתם�רב�ביומהר"י
�בעל�על�נחלק�ענונה�ובעניןאריכתא
�הסכימו�הדור�גדולי�אך�זאבבנימין
�בנימין�בס'�כמבואי�מהרד"ך�היפךלההירה
�וימאך�דוד�מ'�הוא�מהרד"ר�של�וההנוזאב.

�והלמידו�המצוה.�על�תורה�כתרהמחבר
��שטואל�משפמי�הרב�הוא�מהרד"ךשל
���ית�כייז�ככבי�דדך�ראיינךכח(

�נה"נ(
�טייו�לוי�ברדךד�רבינךכט(

��נה"ב(מכתם
�תשובהו�הובאה�רחמי�דוד�שטרייר�

�כלל�חא"ה�ורדים�גנתבשו"ת
��י"ב�סימןב'

�ציון�מנחםהגה
��ע��סוורות�טעל'�גס"ס��ה��ו�ח�ט����כטס�וגסז�
��ד'��ת�מס'�סוף��ן�סג"מ�וע'�מ(���ל�הר'�נסס��ק1כ�ס��חזק�טד�גס����ןטכה(
�����מש"ס�ע!���חס��תק�נ(�ן'ווה6�מ"ע�ע,���קלס'�ס'�מ"�סטיתי�ח�ס���נסם�קר6ה"י(

��ו���ג6ו'�רתע�סג"ט�חתן�ס!טס�כט�ס�ס"ס�כ��סכת��סגס�סרוזג"ס�ע:�� �ך�תטל��גח�ס�פ��ס'�כ1ת��טס���רס;כ�טטנ�ת��ט1������וו�ד1ת��ס"�ט1רט1ג��רןיא,
�חי��כן�חס�סג"מ�ג'�גק1כט6�רסס�גר'�רטטך�������ן�ס:ו;ר�ר6ס���ס�ט���ת1גת�ת'
��ע"ס�ו'�ת'��תוט�
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כרגדוליםדמערכה
�עעמי�עיין�רידא�דור�מהר"ר��

�דוד.�סיר�ס��סוךסתנוח.
�ב(��נה"ב(�מק5עעיר

�הביא�ממינצבורג�דוד�רבינך��
�מהר"מ�בתשובותדבריו
�יג(��השנ"ג�סימןד"פ(

�מ'�עין.�בןלמך�דוד(�בןהך"ך�נ(
��לני(י:ך�

�השובחו�נהמיאש�ן'�דדך�כמהך"ך�ר(
�ן�למהרח"ש�חיים�תורתבשויה

�יד(��מ"ה�סי'ח"ג

�זן�מטס�עטן�נידעך�דדך�כןדןר"ך�ס(
�טו(�נה"נ(

�נתנאל�בכמהר"ר�ךךד�������
�תשובה�לו�ישקרקשוני

��כ"י�אנשים�זרע�בס'כ"י
�דק"ק�אבץר�סגול�דךך�ב~דןך"ך��

�ט��לבוב�וק"קאוסמרא
�וחיבר�בחומש�פירש"י�על�דוד�דבריחיבר
�ונדפסו.�מורים�ד"�ש"ע�על�והבטורי
�והזכירו�י��חדש�כיה�הרב�של�ההנווהוא
�והעירי�שכהב�קמע�סימן�סוף�י"דבב"ח
�וגם�הלוי�מהר"ד�הנאון�הרב�חתנילזה

�הגאון�אחיו�ומר�מזכירו.�הב"חבחשובות

�והלמידו�השובותיו�ונרפסו�סג"ל�יצחקמה'
��שבעה�נחלת�המחבר�מנ"למהריש
�מקראקא�טימליץ�דרך�כמזקך"ך��

�על�וקנים��בעמרההובא
�קל"ח;�וסי'�קל"ז�מימןא"ת

�חיבר�כפעךיה�נך�דשךד*�ך2נינך�ט(
�להשיג�הגרי�בלשוןתנור

�מציעא�מקובצת�שימה�גדולוה.�הלכוהעל
��ע"א�ריודף

�פירש�חיבר�עךאמה�ךךך�מהימ(
�שנה�בראשונה�ונדפסהרסב"ם

�בנמצא�אינם�אך�השובוהיו�ונדפסוהש"ה
�ועיין�ביומא.�משניוה�הקמח�בלקםבמ"ש

��כח"כ(�מבנ"נ�סרמ�ס�ע5סנפת
�ני�טיין��אלמךן�ךך��בןזקך"ךמ�

��כת"ד(דוד
�נודע�ז"ל�מזךדך�ז*ךד*�מדקךאךמ�

�שקידהי�מהפלגתבשערים �ש"ס�על�לדוד�שושנים�וחמרושלימוהו
�פירש"י�על�לדוד�משכיל�חלקים.�ב'משנה
�מכהם�הש"ס.�על�לדוד�למנצח�ההורה,על
�רוד�חסדי�טורים.�ד'�על�שויהלדוד
�ונרפסו�מדרי�שיתא�התיספהא�עלפירוש
�ח(�בכ"י�ומהרוה�וקדש.ם�סדרים�ד'על
�חסידוהו�ומפורסם���וי�המפרי�עלופי'

��

��

ותמיר
�ציון�מנחםחגה

�כלת�וכמ"מ��יו�ו��סער)�סג"מ�ת)מ��סכ;ו'ס�כקצי�ו��מגגה�כ�ק�מ���ן��כ�ר"�כמו"סיג(
�קר6ק���ג��הכד"ק�סעס!�סג"מ�מ"ר�ית'�פתח�ג.�קמת'�מס�כ'�סמי'יס�ע"ד�רק�ו6ו���עין.
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��תקע"מ�����ד'�ויןספר"ח
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�מסר��כחג�גאון�דוסתאי�רבגנ(
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�כא(��כקורךס"ס
��סריענ��עיין�ן4ן�ךי�ןץךננגר(
�איממיךךכפכזה�ךניאך�כזהך"ךג�

�וישקיל�קלעי�מהר"םהלמיד
�בהשובוהיו�מהרח"ש�עםומרי

�קצת�עוד�ונדפסו�גבורים�מנן�שו"תוחיבר
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�מס��כסוף�ק"ן�סגס�וע'�סג6ו�ס"�ז'�עעסס�קוכן�קונטרס�כתוך�סו6

�מירי.�רב�מר�נר�סייסי�מר���ס�כסס�����ג'�רס"ג�חשכות�כסס�סכי�סמ"ג�וסערות�סגס�ונע,ג(
��כ"ס�ירו�י�רג�ונר�כר����תר�ג(�ח�ג��רב�ר�כר�סי)י'�תרכ(
�כס)כר"ט6ס��ח��ס�ו.ס�קם)��ג�ן��כ�ק�ס��עתמ)ס�ח"ן�כעי�סג'�כי�ע�ין�ס'רסי'�ר'�כסס�מ�סס"ד(

�עמו������סריס�נ"ך�סי�ת1�טס�ויסג�ככרמן�ו6ח��תקכ"ד(��ד�מפס�מות�ס'�גססקעתוקת"ט
����ס"ס�עי�סגסות��ג7פס,�יעכ"ן�סג"מ��ו7ו�לכות�פ"�עי�סגס�מוות�והפס�תק"ם������סרס�עיטכן

��ע"ס(�ק��נ'�ובח"כ�סי"פ��עתס��קטן�קדום.�עג'ן����כ�����ו1י�
��ע"ס�גי�סק�ס�סס��ד���כ�ת�גס�קצן�מתו�ו�ס)סה(
�סול�חיים�יו"ס�סג�גיס�גי�כר.סק����עיו6סער�סירם�ל'�מכונס�ס"�טור�סירס�ופתי'�פג"וזוס��

�סר�����ג��קטל�וס��סר6סון�מור�תכו�ת�����טור�קמן�ומו"ס�ס"ס�ע)�ח'ימ�תורתגעס�ס
�ועסו"ת�סרסת.�ען����פ��עסת"ס�סו6�כסי��סס�וסע�ר��ס��מ�כסי'�וגס�ק��קי"ג�ק"ט�
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�ס)�תותזו�טכג,י�עמס����י,ר�סג-ע�סת�מרגע�סרכג.ת�ס"�וכג,תיו��י�מכ��כסג"מ�לוגיין�ו"ק
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�ימן���חד;�וט�ושן���גס�סעוכילו�סה7ס�סס"ג�גסע"ס�ג��סר���דילי�ע)��ע�גוכ�כי"קחריף
�����גס1ף�ס"ן�סגסוע'
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ךן4�המערבה�
�הרב�בזמן�יהיה�ח(�ק"ק�בכמה�אב"דהיה

�וחיבר�מחוקק�חלקת�והרב�הזבחברנה
�ונדפם�וא"ע�י"ר�ש"ע�על�הלל�ביהס'

��אה"ןשנה
�קראקא�בק"ק�ט(�העשר�מהר"ךי�

�עיר�שהגאון�רב�צריכיםהי'
�מאד�זקן�היה�שפירא�נהן�סהר"רוקריש
�שאלה�ועשה�ינחם�בעצהו�ממנוושאלי
�לפניך�שם�עומד�הנני�פ'�לו�והשיבוחלום
�כשאקא�גיממריא�הצו"ר�ע"ל�העשל,ר"ת
�סגן�עיני�ואור�ידידי�בני�אלי�אמרכה

�בהיוהו�נרולים�מפי�ששמע�בעזרואברהם
�י(�פלא�והוא�קראקא�בק"ק�מצוהבשליחוה
�הרב�ד,יה�בנו�הנזכר�העשל�מהר"רוהגאון
�היה�ובנו�מלובלין,�יעקב�מהר"רהנאון
�בקראקא�רב�העשל�בה'�המפורסםהנאון
�גדולים�ושאר�הזבח�ברכה�הרב�ושכירויא(
�ובנו�בקראקא.�רב�שאול�מו"ה�הבאוןובנו
�בק"א�באמשטרדם�אב"ד�ליב�מה'הנאון
�מאמשטררם�אביר�שאול�מה'�הגאוניםובניו
�נר"ו�הירש�ומה'�עד.�לחיי�כולםזכר

�ונ(�ויחייהו�ישמרהו�ה'�ברלין�בק"קאב"ד
�טה'�להגאון�להכיר�וכיתי�ההריוטואני
�מחר"ר�הגאון�ושנו�תקפ"ו�בשנתליב
�מהורתם�ולהתבסם�חקל"ח�בשנהשאול

�תנצב"ה

�בי'ק�אביר�העשל�טהג�זקגארןנינ(
�יעקב�מה��הגאון�בןקראקא

�הארץ�בכל�����ז:�לסני�נטייןמלובלין
�מזכירו�הזבח�ברכה�והרב�ההלתו�קויצא

�הדרשנים�ובמפרי�ג(�פעמים�כמהבספרו
�דברים�כמה�משמו�כותבים�אשכנזמרבני
�לב�בס'�הראה�כאשר�ומהוקיםח-יפים
�הכהן�ואסיפה�שמואל�לקם�ומפריאריה
�סק��זקן�נד��חחדס�וסמכתי�בהםוכיוצא
�סם-כ�כח)יס�סג"מ�נעל�מהסיך�סננןכתניר
�מצד�ויוהרו�ר"ת�נכתת�הים�סגו'העב)
�וגאונים�רבנים�רבו�כמו�ורבן�ד�נככורו
�ההיים�בארץ�אשר�קדושים�חלציויוצאי
�נכדיו�הדור�גאוני�רכני�החיים�ויבדלוהמה

��כי"ר�לעולם�שמם�יהיוקרוביו

ה
�חמסי�טיין�קולרי�ואב(�ררארת�רן�כ(�יוסף�ר'�של�חמיו�ווארת�לכהר"ר�ז

����ר,�זכרון�ערן�מרילינבוןוואשיר
�כח"כ��סקי �מהר"ר�כח"כ�יעקכ

�ציון�מנחםהגה
�ו��ע,�סו6�ניס�ס'��ן�ות"ס�ג"ס�ס'�כגו�סק7טת�ע'�ת"ז�סגת��ג��ס�ע"ס�כן�גו�ק��יפטרה(

�סה"ק�יפ:קס�מ(�����יחד�ט)������ט"מ��ה
���

��ע��י�כע�לכרטס�כסס�ופר
�נתקכ)�סע��וסג"וו��ג�פטר�נוג"ע�כע!�דסר'�סקו�ס.פור��ס�ת.ן��ס�ווו�ס�סךר��פ��ס�וכ�תרי(

�ת��ט�גמקוס�ת.יד��פ"ק
�וכרוק�

�גסס"ג�יד'די�מ"כ�ורף�סטם�מיס�סמקוכ!�סרכ�ען�וט���וו�ת'
�כפ:קי�סיוון�סדר����י���ת�גס��ף�ט"מ(�סו6�ורף���ר'סה7ס

�ח"ק
��

�ט�ס�כוס���
��ר�כ"ן�נסקס�כמ.תת�נוס:�כק7ו"ט��נ�ככת1רס�ות�ת��רף�כ.וךע�ונף������וסף�כווו"ס�עב)�וסע
�עמ'��ך�סטן,�ר'�רכ'�כרכרו�לקימו�ט����ר"וו���כראות���כקטב�מסט:�בסי'�ע�����וגסת"ס.
�מס"�זון�עיר�כך"ס�ת!נו'ד1�פנו��גסרט�מוחק�וו?�הס"ט�כס!�כ���כ��תקג,��וו'ס�עיר�ען"ן��כאס
�ס�כ)�ס;ת�ף�סג'ע���נוט�זכ!����ג"כ�וולד�וקן�ס"�וזג'ע�דכע!�ס�ה;ר�יו"כ�וגן��כ�ן.�כז"קתתח!ס

��ם��סוף�סין�כסגת�עוד�כוס�וטוו-כ�ע"ס�תג"ט���כסק7מת�ג��ויכ
�רכ�סעד)�כ?ג"ט�ט,וג�ן�עקב�כסג"מ�מקר6ק5�רב�סם,�נ-וו���ך����כזכות�כסדר�ר��וממןיא(

כקמבק"
�גס�סלך�וכעקכ1ת'ו�קל5ק5�כד"ק�סעד!�סג"מ�ס�פעם�ע��ס"ס7ר�עכס�כסוווך�ח'ו�כן�זג�

�וזית�סער)�כיס�רככת�שתר����קר5ק6�פ-ק�������ךע:ו��כך��ס�ע-ם�טג"ן�תולדות�כע!סרכ
��כר�ע.קך�וע"כ�כן�סטם:�ר'רכ'

���
�תייק(�פר6ג�סרס�קו)�ס'�ווו?ס;נוס�כל"ו�כתר���ג�נ.�הכוית

�עילס���סי�וכסקרנות���נ��דרי�פ!וגה6�כר�ו��בר'�כוך�������כן�ס��מ,וג�ן���לסג"מ
�כסכר�וו��סר��סגייע�התן�יי�סעכ,�וסגיה�ע-כ�וקיי:�תפ!יימ�ך���כ�ן�תקס,יו(�גרטכ��פ��רייס

�ס'�כדפייק�תסר��������ד1�עסית��ן�סיפת�סי�ינ?קזמת���ם���ווסרוי:
���

�דס,י�ר6ס
��מס��גס1ף�כיל�סגם�ועי�כ��כו�ג�כ6ן�ר5כון�כ�ג��ן�מת�������ת.וייט.�כט!סגי

�גיסו�תקייט������כס�פטר�����כד'יק�סטכ)����סו5�כגן�כ���כס�כך�כקב.�כן����ע�יב(
��צייד�די�סרמיי6�וככפיית�סייך�כת��ווק1ס�וכבויית�כתככנותו�טיי:�ע7ס�קרכן�כע!�סג"יןכ! �תע

�מפס���סטנו�כ,�רכו�וגס�סייס�גחויימ��כ5�כנך�כן�רכו�ס"�טייס�תח.ת��גבס���ר1�ייג�כוגהיסיג(
�כסלן�����ככס�מ��ס�גכ1ת�גי�ע!�ה.ז1כ��תקיים(�ק5פ1סט�די�������סג�תי1�רק�כי�וס��

�ע��סעס)ס�ל,�סרס�ר'�ס:קר5��ס�סג"מ�ס"�והתוו�הץיכ(��וכצן����ק��קן�קרן�מקס���ע-כ
�מקומו�ממ��ה"�סר��כ�ר'�וכר�ס:קר6�מ?ר��סג'�כ!�ההע�מסד��ר'�ס'וס�ג"מ��חך���כ�ן�כן-קחמן(
��כס"ט�כע)�סג�ן�התן�סעס)�גסג-מ�כ��סג-ת�חן.�ו5הך'�קר"ק��כפ-ק�לעס!�סג"מס!
�לכ��גס1ף�סין�סג��ט'יד(
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כונרוליםימערכת
�אביי���שפירא�ןרארת�מהריךתנ( �וחמיו�רבה�אליה�הרבשל
�מניאים�ולפעמים�יעקב�מנחה�הרבשל

�כי�בנימן�מהר"ר�ושמו�גשמוחדושים
�למי�ילבן�אב��הוא�אשכנז�בלשוןוואלף
�וואלף�אוהו:באשכנז�קורין�בנימיןש,טמו
�אריה�שהוא�ליב�קורין�יהודה�ששמוולמי
�אחרים.�כשטוה�וכיוצא�אשכנזבלשון

�שם�לבניהם�לשום�נוהגים�קצהובאימליא
�ינצל�בזה�כי�שקבלו�אומרים�כיחיה

�או�צבי�בשמוהם�קראו�ולכןמחולאים
��וכיוצא�אריה�אואיל

�ם~דלרש4ש�דריריזא�ל�ר2נינךי(
�על�משנה�מגידחיבה

�משנה�כסף�בהקדמה�מרן�וכהב�ב(הרמב"ם
�מהרח"ו�כתב�וכן�הר"ן�של�חבירושהיה
�כממס�סמניר�לסרס�ססי'ל�מס�וכתבזצ"ל.
�נס�ותנ6יס.�מג6יניס�גלנול�וסיסטליונס
�חיתר�ולכך�סרמ�ס�טס�וקורבס�סייכיתס�
�סרנס�וסקריך�סרח�ס�ר3רנ�ל�רספרו
�טס��סעפיקיס�יסרנריס�מנוכרכטנין
�מהשובה�הוכיח�הדורות�קוראובספר
�דרב�נפשיה�דנת�ש"ח�סימןהריב"ש
�בבאורו�והריין��ש,�הר"ן�קורםהמגיד
�ומגיר�כהב�קמן�רמוער�פ"ב�רישלהלכוה

��השיבמשנה
�יוחסין�ספר�הרב�למ"ש�השובהומכאן

�והריין�קליה�שנת�הה"מ�זמןכי
�דפוס�עץז�סי'�הר"ן�בהשובה�גם�קודם,זמנו
�וכן�קליד�בשנה�הר"ן�שהיה�נראהרומי
�וניאה�הנזכר�הריב"ש�מהשובתמוכח
�כתב�לזה�שסמוך�יוחסין�בם'�הוא,דם"ם
�מהריק"ש�וכתב�ק"מ.�בשנת�היהדהר"ן

�והרב�דהר"ן�קיץ�סי'�כ"יבתשובותיו
�מי�ויש�חבירו�על�כותב.�א'�כלהמגיד

�שכתב

�שני�סי'�כ"י�בהשובה�להררב"זוראיהי
�אשה�בענין�שבהב�שי"ואלפים

�דינה�ונגמר�ליסטים�ע"י�שנחבשהישראל
�ובעל�ך�ל�להרמב"ם.�דמוהרהלהריגה
�הרשב"א�של�הלמידו�היה�משנהמניד
�הרמב"ן�והם�האחרונים�הכריחו�שכןוכהב

�לדורו�קרובים�שהיו�והריטב"אוהרשב"א
�הלמידו�היה�המגיד�דהרנ�ומ"שעכ"ל.
�האף�כי�רחוק.�קצה�הוא�הרשב'יאשל

�לא�בפומיה�דהרשב"א�שמעההיהאמנם �בתאר�שמזכירו�ראינו�לא�מ"מ�מחבבהז,
�כן�נראה�איני�ומבים�מסרר�גם�כללרבו
�הרשב"א�של�תלמידו�דמ"ש�נראה�היהלבן
�בעקבוהיו�שהולך�כונתו�רק�דוקאלאו

�ג(�תמיד
�בנו�שידובר�ביום�נענה�מה�אנןאבל

�בשער�זצ"ל�מהרח"ו�קדושאמרי
�היה�המגיד�דהרב�שכתב�כ"יהגלגול
�נראה�שאין�תירוש�והוא�הראיההלסיר
�ד(�הה"מ�מרברי�ולא�זמנים�ממדר�לאכן
�רהה"מ�הנז'�בהשובה�הרדב"ז�מ"שגם
�חירוש�הוא�הריטב"א�דעה�לרמוזכוון
�כהב�קי"ג�סי'�בהשוב'�אלשקר�הר"מדהרי
�וכן�הרימב"א.�משם�כוהב�אינושההן
�קמא�פי'�על�היא�אוה�כי�האחרוניםכהבו
�הרא"ש�משם�שכוהב�נמוקי�שהואוכו'

�נודע�וכבר�הר"ן.�דרך�ה�ואיןוהריטב"א
�כמדובר.�היק�של�חבירו�המגידשהרב
�הוכיח�מלאכי�יד�בספי�ראיהיושוב

�הנמוקי�מהרב�הוא�מ"ק�שפי'במישיר
�ה(��באורךע"ש

�הרדב"ז�כהב�טולושא.�די�ויראלרבינו
�הרמב"ם�רברי�בפירוש�עליו�סימךשהיא
�שימותיו�ורוב�ובקי�גדול�אדםשהי'

�דברי�לפרש�בא�שהוא�וכיוןכהרשב"א.
�כ"כ�הצורך.�כל�בהם�דקדקהרמב"ם

ל"א
��ציון�מנחםהגה

�ר��סג'�י�ל�פראג�ס"ק�כגת�סטתך�גלעד�כם'ט"סא(
�פראג�רק"ק�ור"ח�דרסן�ויי"ר�י"ח��ר�טל�כפירי

�ספירי�יספון�יסרןגיג"פ
�סו5�י"ס

��י
�יסרן�כסג"פ�אגו"י(�טל�סג5ון�סל�חטט���ף�כ�ט'ן�גסג"פ

�ייפטר�פראג��ר"ק�ספירי�ויקלף�גי,פ.ן�פג"פ�מרי�סיס�סכיו�וגס�ת"ס(�ס'�ויפטר�ס"ס�הס'�יולדסרטון
�קל"ת:�י'��ת�יט"ל�ט�ס'

�וכ"כ�פ"ס���תלמד�רק�סס"פ�לסין��ו�ג'רוס'ן�הס'�סר5סיי'ס�פרקיס�דג'�י'�סקיי�סר'ג"כיגסי"תב(

סר�י
��ע"ס�ס�י����פ"ר�ופכ��ג%ר'����סח'פס�פ'�פ!�ספץ

�וטדס"ל�ח!פ'ד��פחלט,ד'��ל�סלסכ��פ"פתי%יר'�דסס"פ�ו�ם�ט"מ,�ל��לס"ט�כחלק�הלת"סכ"כג( �פ"ס:�י�הס.ן�ס'�כסס�ס����ות
��ן�גסס��ל��ר'�ור��ר���������קעת��כס�ק�ת�טוחת�כס"ת�סנגר�דס���ד��פ�ו
�ר"ק�גתן�ס:וכר-כלכן�����ג�פ1ס�ן1ן����ח"נ�גן��ת�ל1ת�כע!�סח:נ�טס�����ד�כ�פ1ס

�וויפ��סו5�ת"ס�י�טלס.�רישי��דנלסון�ח.יס�לסם�כמי���ייירא!�סס�ס'ד1ע�ד)פ.�מסוס�ב"ו�קרר��ע"ס
��פ"ס�ויירא!�דכפס�גססרר�ט'ר�גס�����ספ"ג�גאפ�����ת���פפ"ס

�ע)��ע�כ�תל�ט�ג��יד�כס)�סג�ן�כוס�קךט1ס1�לסכר�מטר��ע)ס�תק��ס"ה�כטמר�ח�סגם�כע)�ג"גה( �
��סתת�מן�וט��ין�מ'ד'���������ק)ס1ס1�פיק�מסר��סג'�חט��פזי�ד6טר1�סס�ג'
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גדוליםימערכת�
�שכתב�ומה�דוכתי.�ושארי�קע"ד�סי'בח"א
�ליה�מבירא�לא�דכשהה"מ�אחרוןאיזה

�וכשסובר�מחבר�בשם�מזכירוכהרמב"ם
�הקצרה�ולדעתי�רבינו�בשם�מזכירוכמוהו
�כותב�דזמנין�והעיקר�יאמר�בבל�זההרי
�לזול�אינו�מחבר�ולומר�הכי.�וזמניןהכי

��להאריך�ואיןח"ו
�מולומה�ועיר�וכו��מולוסה�די�וידאלרבינו

�כמה�שיש�אלא�בספרר.�עירהיא
�עיר�יש�וכן�שוים.�ששמוהיהםעיירות
�ואינה�צרפה.�במלכות�דהיא�היוםטולוסה
�משנה.�מגיד�הרב�בה�שהיה�העירזאת
�רכינו�סניך�כליסר�וגסס�רם�גססתןוסורס
����חסרה��יכיגו�ז��ס"ר"יסנדול

�סי'�בתשובוהיו�והריב"ש�טחיקיס.סדנריס
�מולוסה�רי�אנוידאל�הרב�גם�כתבשפיח
�המגיד.�הרב�על�והוא�במפרו�לזהנמה
�בהשובוה�שהרגיל�אנוידאל�שכ'�ההמהואל
�יהברר�ורכוותייהו�והרשב"ץ�והריב"שהר"ן
�שהוא�א"נ�אוהיו'�השם�על�מוסיפים�שהיולו
�כהב�ולזה�ארון�מתיבה�ואחרון�ראשוןאות

�והוכחתיו�בעניוהי�בזה�כ'�ובבראנוידאל.
��בס"ד�אחרים�במקומו'�אנשי"םבשב"ס
�היאשיז�הצרפתי�ויראנו�מהרירס(

�נסמיך�עיין
�אחד�הצרפתי�דיכואך�כפדןך"ך�

�הקדמונים�המערבמגאוני
�חיבר�דינו.�מביה�היה�אהרן�קיבןוהרב
�נימוקי�בספר�ונדפסו�הרא"ם�עלהשגות
�צוף�ס'�חיבר�ועוד�נכדו�להרבשמואל
�יע"א.�פיס�ק"ק�אביר�והיה�וכו'דבש

�על�באור�יושר�אמרי�ס'�שחיברושמעהי
�וצריכים�מופלג�בקצור�ודבריו�רבהמדרש
�מחכמהו�המעיין�ימעום�ואח"כ�ועוסקעיון
�ועוד�י(�בכ"י.�הוא�הנוכר�והס'�רבהכי

�וחיבר�ספרא.�על�פי'�הרב�שחיברשמעתי
�לקמתי�הדל�ואני�כ"י.�ההורה�על�פי'קצת
�מנר�בקונטרס�יכתבהיו�מפירושוקצת

���בס"דיוסף

�וידגיל�מה'�הנדול�הרב�נכר�הוא�הרבוהנה
�מר�המובהק�והרב�הראשון.הצרפתי

�יאריך�ה'�הצרפהי�אליהו�מה'קשישא
�גדולה�בעיר�ור"מ�אב"ר�ושנותיוימיו

�מה'�של�נכדו�נכד�הוא�יע"א�פיסלאלהים
�עד�יחס�לו�ויש�דבש.�צוף�בעלו(דאל
�ושמעתי�רש"י.�של�בתו�בן�הםרבינו
�דור�הוא�הנזכר�נר"ו�אליהו�רנישהרב
�זי"ע�הידוע�הנזכר�הם�לרבינו�עשרחמשה
�המופלא�מהרב�תלמיד�הנז'�אליהווהרב

��ז"ל�עמר�ן'�כמהר"חח"ק

�תוס'�הרב�שמזכיר��וים�מוהר"רז(
�ומהם�דוכתי�בכמהיו"ט

�ודרישה�ממ"ע�בעל�הרב�הוא�ריבמוהפ"ב
�אחרוז�בקונמרס�ב"ח�הרב�וכןופרישה
�בשם�מזכירו�בח"מ�ובב"ח�וא"הכי"ר

�לפעמים�אך�כהן,�ולק�מה'�ר"המהרו"ך
�פ"ד�כמו�פאלק�מה'�כוהב�הי"מהרב

�בשם�מזכי�ו�א"ה�צבי�בנחלה�וכןדבתרא
�ח(�הדרישה�והוא�כהן�פאלק�רב�ר"לרפ"ך
�כתבנו�פ�ק(�טומע�ז'����בח"אוכבר
�לן�שכהב�פשומ�גם�מהרב�זהרנ;לם
�רפ"ך�בשם�צני�ובנחלת�הררישהכתב
�נחלה�דנם�באחד�והוא�לשנים�מנאםוהרב
�דרישה�הרב�על�כונהו�רפ"ך�באומרוצבי

�למוצאיהם�המקומוה�מכח�הזהוהחלוף
�לדרישה�בהקרמהו�בנו[�יוזפא�ומה'כידוע
�שחיבר�חבורים�כמה�מונה�היה�הואי"ד
�מערכת�בח"א�כמ"ש�ז"ל�הרב�אביומר
�זכינו�לא�ואנחנו�כנ"ל(�ט"מ�סין�אותיו"ר
�ארבעה�על�ופרישה�דרישה�לס'כ"א
�אזהרות�וקונמרם�ח"מ�על�וממ"עמורים
�נצרכים�דינים�ושאר�ורבית�שבת�דיניעל

�בסוף�שניה�ונדפסו�סמ"ע�קונמרסונקרא
�ז"�מהרב�השובות�וכמה�אדמה.�מזבחס'

�ובחדשות�הישנות�ב"ח�בשו"תנדפסו
�בנימן�משאת�ובשו"ת�מקרובשנרפסו
�מגזור�י1זפ6�ו)וקך"ר�בתראי�גאוניובשו"ה

שכח
�ציון�מנחםהגה

��י�רס*�גרי�������ס�סרג1ח�גחיי�יוסר�פרי�חי'�גויס�כי�ליש�כיגווגסתו(
�טקג�גן�ספסרר���רק�סח'פס�יטוהר�ג,חר,�ויו*�סט"ד�י'�ג�ת�לקטן�ססטס�טור�ספחגר�ס�גיר.�טי(

����מלפ"ר�ימן�י"ס�גס"ס�ג1ס"ל�חר1ח�קרסו�סר�ליין���מס'�נסוף�י'�לית�ס-ן�גפגס�וגפס'ל�
�גל���יירט�תדיר������פי'�וגס��דלט�ר��סרג�ספיייפ�תחן�כ"ן�ילגס:ררי�גר'����ששט�וספוסט"ר(
�לרטת�סרקתי��י�ס"�ו"ד�גדי"פ�ופפ"ס�ס��פ"נ�וטסו"ת�כגס,��ק�כסיגפ�פורט��ל�ילכסגרר'כש"ס

��ט"ט�גט�ת�ס'�ג"כ�חי'�פס�טסגטל
��לי�גיסיו�גר'�לגייס�ספות�וט'�כד1פס��ייגוס�סייג1ס�גג'�טו"ס�פקיפ1ח�גק5ת���������עט'ד9 �יסיסט�גר'�לגסיררי�פס'�הח'��ל�רפ"ק�סחה�גפגתס�גי'�סם�גטין�ט�ג,�לסר'�קר6ק6�עירגל�ס"�פ�זת1י

סססן
��ל.

��ט"ס�לגסגררי�רי�גסה"ר�����פ'�תהי�סס�וגן
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כזנרולים�ימערכת
�מס�לכתב�ט(�מ1�סרנגית�ססכיחססנח
�כסמוך�ת"ו�ירוס)יס�ק7סגו�נעיר�יקכרסזכתס

���וכזמגיגו�סככי��זכרים�קכר�מותד'
�סגכי5�זכריס���פס�כי�קנירתסכורע-חקוס

�סרכ�מורגוכקכר
�סססי�כיוס�י5חקי�מסר�

�טחם�עד�ומן�מקותו��ח"כ�סתפ"ט�סיוןי"נ

גתמל"
�הוא�יוופא�מה'�של�ובנו�סמקוס

�שמואל�לקם�שחיבר�שמואל�מה'החמיד
�שותיבר�כ"ץ�חיים�מה'�ובנו�שמואלודרוש
�על�החיים�ארץ�כ"א�נדפם�ולא�חבוריםכמה
�ל"ו�אות�א'�במערכה�לעיל�כמ"שההלים

��כח"ב(�סחייס�רןעיין
�ד'ניס�תדרסי�סני�כי�י(�סס�כתכ�יונפקומסר"ל

��ן�כלסט�מגן�סלג�עיין�וכתב�מ1�סרכ:יתח�ס0
�גמק1מו�כתכנו�כע�תנו�ו6נ1�גפיך����ססחכע0
�חמס�נו�יגד�עפ'ס���עת0�א(�נסיגתן.�סתיססס
�גחגמתו�כג1גרין�גכל6����מסר"ר�דס�מחכמת�חסכי

�סלמת:���סדין�ט)�סחךמסכים

�אחרון.מרנכירם
�ז6�ער�ייך6���ן�כ��פ'�גיוק)מ.�חכם�סס�ויירא�

�ת!וו1י:�כסי�כסטז'�סייר�כ:ס"ג�סרבכ"ג
��ין�כיל�פרק�בו���כי�קוער�ק��גריסואנא

��ער�סס�סרוס�כמקומות�ג'�כיר1ס!עי�וסנ,גר
�ג'�ס)כס�ג"פ�ר�סו�פ�סגת�עמ'�ריס�גיל1ס)מיומסם
�מג'ע6�ופ"כ�פ"ג�וריס�ל"ג�כמוטס�זקדוסין�פ"נליס
�ססג.חס�כנה"ג�סרכ�עם�כ!�פ.ר1ת.�סעוף�פ'נרי;
�וסי�מר�וסיכן�סו6����רק�וס�סו6����ען��ג' �יר1ס)עי�כ6ור1�בפתיחת�ס'לי�ו�מסריס��רכ�ראת.וכן
�סרכ�פ"�וכן�מר��ד6�וס'�כמו�מר0����כתגנ"י
�פ"�וכן�וס,�מ��ו��כ'�דס1טס�ופ"ג�פ"ג�מרקס,יפס
���שלב�ועי�קדוסיןי���סולע�כסים�לחיוסרב
�וסוס����כ'�ות�מ�ע6�פ"כ�פרגית�יםמר�
�שיכן�����כ'�וסו����קומרת�ת���זר'ע1כד6
�מסוגית�וגס�יגיסו,�מסר"ר�סס�פירס�וכן�וס.מ�גו

�גרפס�ען��חר����סכן�שגח�דוכת'�כקלתס.ל1ט,עי
�לכ��ות�טס�ור�ת'�נ"י�סחם��סרכ�מ�ג'�זס'

�עי�וספיג�וגתוכ1ת�ק7וס'ן�ורע'ס�יסוסע�ווס7ססג� ��כש"גסר3
�דכר�ע,ס�נק1נערס�סכתכתי�מססטמטות�חתלול

�וגתר�����רכוו6ת6��קתמ'טומססמט1ת
�סס6ליך�כעו�דכר��ו0�סעס�מסם�סלע�טירדי�ו��
�ך'�ס"�ס:י�חוט�נס'�����יסר�חוות�כע)סג�ן
�כקשות��ו0�סעס���ס:סמט�טויס�גלויימניז1
�ס��דכסעס�כיומי�קתמיטתיס�פירנס�נערסוס�

�סרנ��ים1ן�וס��כקי6ות,�קותו�סקי1ס�עוכר�סגסעס
���מעת:ית'ן��סתמיטת��ס6מור6�ע)�דפל'ךגת)עוד

��כמעכס�ו�סקודס�מ6מור6�סחטתן��מתגיהן
�ד6ייתיס����ת����יד�סרכ�כסה�רגוחויתיה

�כתשות�כמק1כ)ת����מסר"ר�דבריגיד"ס
�מדבריו���סתעיטת.ס�טקסית�דשך�ע"ז�זפפ�
�וחסין�עסרס�דכפרק�תמום�ניס�עזיו�וכתג�גדףמן ��יר���יסתמיטתי0��ח:ן�ר'�ע)�קלמר�ע��

�עב��העור�דר,�מ1גסק�רנו�וחגן�דרכ'�ףעור

�ס�דכר'ו�גי�ג�ן�מסר-ר�עי�תימס�וס��ןומזכי
�ומצג�סס'ן�מ6ן�מ6ד�נ6מ����

�תמון�ררלע

�יסמעת6����כ��ת�תו����ר�ו�ע)�ו�מניס.
�כגר�כ'��כתמ.טתיס�כס�עוד�סכי.�מירק��יכ6�
�ס�מסגר����כתי�סיו�סס�מסרימ"ט�כוסעמד

��עי,ס�פ'ר1ק'כתקתק
�סלטט�ג�ל�נתסוכ0�סס�יטיל�חות�סרכ�תחשואתה

�ילך�וגגי)�סמס1ת�כמס�ן1גמ6�מעיןוכתב
�ורעים�כלקדמות�גסרק��למכי,ס�����גזו!�ע,קטתו
�גמס:ס�מר1�ס������סאת�כמספר�מפס�סיססו6
�עוז�ק,תס�סנגרו�מ��שוכר�וסרג�חת�הכס�
�סרמכ,יס�ע,�פן6�זכר����כ6מת����ספעס
�ממקומות�כב)�עמ����מ�ר'�ס)ע1���מג��ח'ת
�רוכס�מסכון�תן�ע0ס�����גס�שנוכר�רכססוג'ר
�דסרכ�י��י�קמרתי�כפרק���גמ1ר��ססמטסגראס
�מקומת��ל�סר�שר���כ'�מסתקס�י"ס�מד�הוכר
�ןמגייס�עי�סססיג�וחסין�ס,�רכ�עסה�ככלהמר

��ע,��תר�ס6ת�כיתרגוס
�פרג�סוף�כ1ת�מגן�כסי�סרסכיין�ר�ת'וכגר

�ס0תחיי �נוכל�ג6����סליק�כמגס�כ��סרמכ,יס�ע,סע.ל
�וכל�משתיו�ועי�סרסג"ן�כתכ�לתרומות.�מיג�סכ'

�פכה:�פיו�גע.ס�כעס'�וגס�סחובות�גמת'�מקו�תגמס'
��גע'ס.�פ�ג�מ�ע6�פ��נמ'�סינגר�וכר�ד�לק"ק

�פ"נ�סוף�סס��ק�����רכ�ע!�ק"קוכן
�דתרומ1ת�פ"נ��גר�וגן�גרסתן�חסמך�דל��סכתכז6כות
�וע"ג�וסו�ימ�ע6�פ��ת)ת6�כמכתי�הוכר�וכר�

�ר��וכר�������כתסוס��ר�חות�ו0רכד:גע'ס.
�כ1תגי�ובחי.�סקריך.��ן�סומכ"ס�עי�ג0ס'ג1חסע6
���סימן�סוף��ר�ח,ת�כספרו�לנוכל�ססלכר6ה�

��ע"ס�וחסין�מס'וכר
�תסר"ל�����סרכ����מר'�ס'����כ6ועתה

�ח�כרסס
�תקאו�סגת�נכרן'ן�פיפס�פיסי

��ס.�טד�ר�ת��וי6�מסכתות�קוס�ע)�סיעותו0ו6
�דכר'�ע)�סוכל�סס��חוט�ססג1ת�נ�וג0ק7מתו
�ספר�קרמו�ככר�דמקסס�מ��כתכ�סנ,כלסרמג"ס
����ונס����רמג"ס�כעד��סב�חתר�ו�וחס'ן
�סגרן�ע)�ססם'נ�ומס�כ'סוג��ת'סכת'���רסט�גג
���ממח�נע!ס��חס.ן.�כספר����יכשסנגר
��ל�חות�כספרו�גמ"ס�וחסין�מספר�כר��עגמו

נ
�מהרז"ך�

����
�מפר�המחבר�הרב�והוא�כ"ץ�זוסלו"ן[�ו�הרב�לפעמים

�בהקדמת�כ"ץ�מהר"י�הגאון�כמ"ש�האגודה�בתרומת�אימרלאןמהר"ר
�מהריק"ו�מדברי�קצה�ומשמע�האגודה.ס'�וויסלן�מ'�שאוא�נראה�ובכתביוהדשן

שרש
�ציון�מנחם�הנה

��ע���ס�פ�כמקדמת�וס���כסגדר�מ�������י(��מ!כוכ����יסרק)�מו"ס�סג"מ�גת�ניס�מימ(
��כחכמם�כס����סל�מס�ס��וו��ערס�כ'�רס"ג��ה�וסדג"נריא(
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נרויםזמערכת�
�בעל�יעקב�רבינו�בזמן�שהיה�קפ"גשרש

�וכתבים�בפסקים�ראיהי�ועתה�א(הפורים,
�מהרו"ך�מדודי�שמעתי�שכתב�קי"גסי'

�ע"ש.�ווסלן�מהיר�משם�לבחוריםשהגיד
�מפדוו"ה�מהרים�הקדמת�בסוףגם

�זלמן�מה'�הוא�מהרז"ך�כתבלתשובותיו
��ודוק�ע"שכהן

�רךפ~נבךךגייפמיני�כזזקך"ךנ(
�קצת�ונדפסו�שו"החיבר

�הרב�בזמן�והיה�קמן.�בקובץמתשובוהיו
�ב(��יאיר�חות�והרב�הפרשוניעבודת

�המובהק�הרב�וכשן�זכריה�מהר"רנ(
�הקדוש�מרן�של�חמיומר

�ז"ל�למרן�רוכל�אבקת�בתשובותהוזכר
�קמיו.�וסי'�כ"מ�בסי'�מקרובשנדפם
�א"ת�בב"י�כי�שלישי�בית�שהיהונראה
�בן�חיים�הרב�חמי�מורי�כתב�שמ"גסי'

�הרב�חמיו�הזכיר�תכ"ה�ובסי'אלבלג.
��מבעיצחק

�מאורבינו�ידידיה�יכריכו�דקרננד(
�טר5כוטו��חי��ת'טין

�טייו�סרוק�ז'�יכריה�מהר"רס(
��עזרי(�גן�הנרססרניגו

�מסרו"ך�עיין�כהן�ירככן�כפדקך"ך�
�סי�

�ט"ו�שדך�ירמז�אפרים(�כמדקך"ךו(
�ג(�בה"כ��סור.תנועות

�רקיק�אב"ד�זעריג�פנחס(�ככמה"רח(
��בח"כ(�פו�סערת�טייןלאמק

�סג'ס�סי�ע��ז�ליגכמן�רנניע(
�ד(�כח"ו(

����י�טייו�עמהיי,ז�זעמה�יקרבי(
��נח"נ(�טיס�ורנעיון.

��י�טי��איירליץ�ירח�מהיי� ����נח�ליסריס
�הלמיי�גומה�זרחיה�מהרירי� �באמן�יחיאל�מה'הרב
�גדולה�השובה�בידי�ויש�מהרים"מוהרב
�ורחבה�ארוכה�גומה�נתן�הרב�מננוכ"י
�הגדול�בחבורו�אבי�והגאון�ועל�נאמרושם
�הרחיב�האריך�יעקב�זרח�מורים�ד'על
�ת"ו�ירושלים�עה"ק�מוקני�ושמענווכו'

�ושוב�שם.�קבור�הוא�הנוכר�מהר�שהרב
�שהרב�הנזכר�הרב�בנו�בכהביראיתי
�מצרים�בארץ��הת"ת�שנת�נפטראביו
�וחיבר�הח"י�שנת�בעה"ק�עצמותיווהעלו
�וראיתי�בחומש�פירש"י�ועל�הרמב"ם�עלפי'

�מסכימים�קצתם�ועל�כ"י�השובוהיוקובץ
�י(��מהרימ"מ�והרב�באמן�יחיאלהרב
�חיבר�הוא�ז(�הירני�ירחיה�רננינךינ(

�המפורסם�מומר�של�הישרס'
�ובא�סוברים.�רבים�יש�כאשר�לר"תואינו
�ספר�חיבר�דריה�שירעו�סמה�זהלהם
�שהוא�סברו�הישר�הס'�זה�וראוהישר
�הישר�מפר�הפוסקים�ליה�רמייתוהוא

�כזאת�חשבו�איך�הימה�הוא�אבללר"ת,
�ספר�מביאים�והפוסקים�התומפוהוהרי
�הישר�ס'�וזה�ודינין�סוגיות�בפירושהישר
�למהרים�ראיתי�כאשר�והנאני�לבד.ממוסר
�ששמע�קכ"ב�דף�חיים�בדרך�לונזאנודי

�רצונו�הרז"ה�חיברו�מוסר�של�הישרדספר
�זה�וכפי�האמור�כדבר�היוני�זרחיהרבינו
�כסמוך(�זרחיס�ר3יגו�לע"ז�בנדפם�וככתובמה
�חיברו�מומר�של�הישר�הספר�אומריםדיש

�אומרים�כיש�הלכה�אין�המאור�בעלהרו"ה
�ולא�היוני�הר"ז�הוא�כי�בשמועהדמעו

��המאור�בעלהרויה
רבינו

�ציון�מנחםהגה
�סג�ל�ס����י�ס6גו7ס�ס'�מסק7וות�כטלקס�ק"מ,�גט'�ס"�טרפ1רט�מק"ק��ן�ויסקיגל��ס:לל�גס�וקלן�וט"א�

��סרסן(��סגדל.�ס'����מס'�ערפ1לט�סלוגי�גדי,�כין�וירמייס5�יק"ק�סוגל1גותגס'
�כ6�וכריסק�נגחין�ס1ר5דג5��י�נסו'ון�גד"ק�כל"ס�ויסק��מריכ'�ר'�קר5�ס��סטו�מחתימתכגל6סג(

�גפת��נחק�עקת�עג*ס�וע"ס�ת�ט(�ט'�לות�ען���טג��ע"ס�סס�ס�נטן�סג'�עם�גיחיכססגעס
��ע"ס�רגוןסכע

�סנגר�����י�כריסק�כד"ק�סור�עקכ�סג"מ�ולכי�ו�����ע1סר"ס�מסר�חתן��נ)ין�ס1ר6י�ג�קג(
�ו"ך�כריסק�ג�ק�סור�לטן�סג"מ�כת�ס'סס�מ'�חס1גס�סס�סם,����ג"פ�קר6ק6�דפ"ק�מח"קפגקס

�לפריס�במו"ס�סקס)ס�גרמן��ק�מח��ס�וכן�ת�ו,��ר�מ'�ו��סור�קמן�לפריס�מו"ס�גת�ר"כ)ס�מ'�וכן�ת���
��ו'�ס"�ס'�ות�וע��תק"כ,�י��י'�סורעמן
�כברקס���ק��נ'ו�ט)�רק�סטל'גס�ט"מ�וס��סמ�גס�ס�ט�טפר�ב"ר���ועייגמן���ח1תסס"ד(

��הק"מ��ר�י"ג�י'�י1ס�כפראג�פער�ה(�ע"כ:�דניס�פ'�ס'פסקיטת
�כתסס:�ס"�גענט1�קוס"ד�נע)�וכן�סגג7רי�סר��מתיט'יי�גס�ס"�ק1ס"ל�מס'��������ד�ותוע"יו(
��ן�גס����ו)י��ט,�נתוס'�ס1נ6�רפת�גט7י:ת�עיר�סו6�מ"ט�מטוי�ל"ו�סכי6�ג�����תמח"גז(

��כיוניר"ג
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כחנידריםימערכת
�הלסיר�המאורות�בעל�זרחיה�רבנינו�ד(

�וקרא�ח(�הדרשן.�משהרבינו
�וכך�עירו.�ושם�שמו�רמז�מאויספדו
�זרחיהו�ליצההי�המאור�לם'�בפתיחתוכתוב
�שמו�הזכיר�בעבור�חיברו�ירחיבמגדל
�זרח.�מזרי"ח�בשמו�קראו�כלומרומקומו
�למאורות�והיו�ירה�עשה�לוניל�שבתוומכון
�תסרס�סכ)�מסרס�מסיס�ז��מכרח�יכ'
�הרז"ה�והיה�וכו��ססמ�ו-כ�כוט6�כןככ5
�ספר�על�השיג�והראב"ד�הראב"דבזמן

�בספר�ככהוב�מסכתוה�עקצההמאור
�בעלי�ס'�על�השיג�והרז"ה�רעיםהמים �פ'�למציעא�ובמקובצה�להראב"דהנפש'
�והרז"ה�הראב"ד�ויכוח�כהובהשואל
�שהיבסוגיה

�פרוה.
�הרז"ה�וחיבר�באורך

�והרמב"ן�ההלמוד�במדות�הצבאמפר
�אומרים�ויש�רעים�תמים�בס'�ככהובהשיגו
�הרז"ה.�חיברו�טומר�של�הישר�ספרכי

�והרז"ה�נכדיו�הלוי�פינחס�ורבינווהראייה
�ט(�ההק"י:�שנת�המאור�מ'חיבר

�להרמב"ם�המאור�בספר�מזכיר�אינורז"ה
�ראיתי�אמנם�פ"א.�ד'�בנדפםכמ"ש
�שמביא�הורה�באור�לונזאנו�דילמהר"ם
�הרז"ה�של�שהיה�נ"י�הרמב"םנסחת
�שחיבר�אחר�הרז"ה�ים'�בסוף�שהיהונראה
�הרמב"ם�מפר�לידו�בא�אז�המאורמפר

�שימה�מביא�כחל�גבי�במאורוהרז"ה
�ומבואר�ידו�בכתב�שמצא�יעקברבינו

�הם�רבינו�שהוא�שם�הרשב"אבחדושי
�יעקב�רבינו�משאלוה�כ"י�בקונמרסיראיתי
�ליה�רמתעני�ומאי�השמים�מןממרויש
�ר"ה�שמועוה�בג'�דנסהפק�שכהבמשמיא
�פירש"י�על�לסמוך�יש�אם�ושאלבתכונה

�והשיב�הרז"ה�שפירש�כמו�העיקר�אםאו
�כחשך�ור"ח�בני�למצוא�מהרה�זהמה
�כהוב�יהודה�שבם�ובסוף�לישריםאור
�ועיין�התקמ"ו�שנת�דהרז"ה�נפשיהדנת
�סר6כ"ד�עיין�יו"ד�אוה�א'�מערכתלעיל

����

ח.
�מארבעה�אחד�חושיאל�רבינומ(

�שרירא�רב�בימי�שנשבוגאונים
�ופרו�חש"ן.�אלפים�ד'�לשנה�קרובגאון

�לראש�והיה�באפריקא�חושיאללרבינו
�גדולה�עיר�שהיתה�קירוואן�אילבמרינת
�שבארץ�ישמעאל�מדינות�מכלוחזקה
�קירוואן�איל�מדינה�היום�והןהמערב.

�ששם�בידם�וקבלה�תונס�בסלכוההיא
�גאונים.קבורים

�א(��נח"נ(�לזק,גי�סיין�חזקיה�כפדןך"ךלנ(

�ב(�מירוא�די�חזקיה.�מהר,ירנ�
�יטאראף�מהר"י�הרבתלמיד

�פרי�והנורא�הנחמד�ס'�היכר�המג'יןוהרב
�גדולה�ותוקף�חוים�ומים�חלקים�ג'חרש
�קרש�פריו�לאוכלי�ניכר�ובקיאותותורתו

�עה"ק�מרבני�שמעהי�אני�וגםהלולים,
�וחורפתו�גדולהו�הפארה�יקר�אתהזקנים
�האמה�ע"ד�בהלמור�שטות�בהבוגם

�וכאשר�לגנזם�וצוה�זצ"ל�האר"יההקדמוה
�עמם�נלוה�אשוייר�גם�מרדייהו�אגבנגנזו
�כתיבוהיו�עם�נגנז�שבת�הלכוהבר"ח
�מצרים�המכמת�ידוע�וכבר�האמת.ע"ד
��ד�ורדים�גנה�כמ"ש�ספרו�ללמודשלא

��נ'�סי'�ג'כלל
�שאחרי�דעים�תמים�מפלאות�וראהובוא �בארץ�לרב�נהקבל�מעם�ההואהדור
�החמיד�הרב�דורנו�מופת�הלמידומצרים
�מיה�שם�רב�והיה�זלה"ה�אלגאזימהריש
�רבו�רעה�על�היו�הוראותיו�וכלשנים
�המופלא.�הרב�דורנו�מופת�ונם�פר"ח.הרב
�הרב�של�הלמידו�הוה�כהונה�בתיל

מר"ח
�ציון�מנחםהגה

��סע"ט�סמ:ס'ג�כס,����ג,ר1גדי�ס��כר��זרת"�לגיג1�קג1�ע"ס�גקר5�סי'ג��ח(
��י�סירטן�ר"ט�טת)תייי��סם"�������ט�ז�סט�ר�ס'�מכר�סתח��טגס��ט�כן�כססי'�תת���ס'ט( �כגר6ס�תת��כס'�גסרנ�סדררן�ר"ת�דסרי�ס�חסין�כטס�מ"י����ת�����ת)מידי1�וות)מ'ך.�ויק�

�גקר6�סס"�וק��ע)�גן�גתת�כפק"ל�סטחכר�ט�����טג1גס;�רכס�יגס�סטתח)ת�ס6סכ�ס�לת"כמקרס
�וגס�קיג'ס,�טס'�סרו"ס�ט"�דפס���ג5�ד'�וכסים�לרס�ן,��הן�טגן�טס"ס�כ��גיר1ג�����ר"גג"כ ����סרו"ס�ס,�חי1�ס��ט1ע7�כרכת�סרי"ף�עי�פ"�כרה��בר'�ס�ס�ר'�ר"ת�סקי�ריג"גסי'
�וקרץ�סטו�נך�טג��ן�חוק��ר'א(
�טס"ת�דרס1ת�ס'�גס�סחי'�נרסס�י�ח(�חרס�טיס�פס'�ל1סת��העסיק�נפטרב(

�
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נררליםחמערכת�
�ענינים�כמה�קדוש�מפה�ושמעהיפר"ח.
�חכמי�כל�הזה�וכהיום�פר"ח�הרבמנהולה

��דבריו�את�בצמא�שוהיםישראל
�המחבר�הרב�ז"ל�מילוא�די�חזקיהמהר"ר

�בליוורנו�מולדתו�עיר�חדש.פרי
�ואח"כ�ז"ל�קוסמא�מהר"ש�עם�למדושם
�ז"ל�שאראף�יהודה�מהריר�הגדול�הרבבא

�בליוורנו�זמן�נהעכב�ובחזרהובשליחוה
�הנזכר�חזקיה�מהר"ר�הרב�עמוולמד
�שהאל�אחר�ה"ו�ירושלים�לעה"קוהלך
�הלמירו�מפי�ושמעהי�שנה.�לכ'קרוב
�כהונה�בהי�בעל�הכהן�מהר"י�הרבמורנו
�הרב�לישיבה�שהלך�ראשון�שביוםויל

�בחכמה�פלפל�עמו�קדושים�וכלהמג'ין
�פר"ח�ובסוף�כפרק.�בו�בקואוה�כ"כוהביא
�מהרב�שנשאל�הוספוה�רבור�יש�חייםמים

�שהרב�ושמעהי�דבריו.�על�ומשיבהטג"ג
�מחבר�הזקן�ז"ל�אלגאזי�מהר"שהגדול
�בעה"ק�אז�שהיה�זקנוהו�בעההספרים
�מביאו�והיה�מחורפהו�רוח�נחת�לוהיה

��עמולפלפל
�המוטטך�הרב�רךנ~א�חייא�להריךי(

�ההלמור�וחדושי�שו"החיבר
�באר�בס'�והמכים�חייא�מעשה�ס'והוא
�מה'�הרב�תלמיד�והיה�שע"ב�שנהשבע

��פאגיםשלמה
�מלכ"ר�אבואלעפיא�חיים�מהר"רס(

�הרב�מורנו�הלמיה�היהדדך
�והיה�כהונה�בהי�המחבר�הרבמהרי"ך
�כעיר�רב�היה�ואח"כ�העיר�מרבניבצפה
�יע"א�באיומיר�רב�והיה�ואח"כלארסו

�גדול�חיבור�וחיבר�שמו�גדולוכישראל
�בשרפה�ינשרף�הממ"ג�על�עצוםבפלפול
�השובוה�קצת�ויש�ג(�באיזמיר�שהי'גדולה
�וקצה�זמננו.�אחרוני�במפרי�ז"למהרב
�הגדה�ופירוש�סמ"ג�ולשונות�ועניניםשו"ת
�הפסגה�אשרות�ס'�בסוף�נדפסו�ז"ללהרב

�ד(��האנדאלילמהר"י

�אבוארעפש�חיים�מהר"רי(
�בן�המוסמר�הרבהזמן

�אבואלעפיא�יעקב�מהר"ר'�המוסמךהרב

�הרב�בימי�חברון�עה"ק�מרבני�אחדהיה
�הרב�זקני�מר�ובימי�חנניא�ן'�אברהםמה'
�ולהיה,�לאברהם�חסד�הרב�בן�יצחקמה'
�ת"ו�ירושלים�בעה"ק�נפמר�הנזכר�הרבאך

�והוא�מהרימה.�תלמיד�והוא�שםונקבר
�מהרח"א�הגדול�הרב�דורנו�מופה�שלזקנו

�לקח�יוסף�קדש�מקראי�החיים�עץשחיבר
�ותיקן�אלהים.�חנן�מקב�שבות�יעקבישרש
�זקנתו�ולעה�איומיר�בעיי�הקנותכמה
�ועניניו�נוראוהיו�ורבו�מבריא�ק"קבנה

�כמפורסם:�מהראשונים�כאחדוקדושתו
�נכי�אבוארעפיא�חיים�מהר"רי( �ה(��ס(�סגי�סייןהנ"ל

�כריין�בפאדממרא�חיים(�דתך"ןקמ(
��נח"נ(�ת"סדרך

�ת'�טייז�אלברג�ז'�חיים�יתרנהט(
�א"י��תרן�עטיין�זכסן.וכריס

�מאיזמיר�ארנאזי�חיים�ר�מהרי(
�ימיו�ובסוף�ברודים�רבהיה

�הלמיד�והיה�לאיזמיר�הזר�לבן�מותעל
�בני�מ'�חיבר�הזקן�אלגאזי�מהר"שהרב
��האנון�מהרים�והליבידו�מורים.�ד'�עלחיי
�מקושטא�אלגאזי�חיים�כמהך"ך��

�מ'�חיבי�מהריס"מתלמיר
�והיו�מישרים�ס'�קצת�על�משפסנתיבוה

��ודרושים�תשובוהלו
�הזקן�אךפאנדרי�חיים�כ~ו:ך"ךי�

�מראשית�מניד�שו"החיבר
�והרב�חייא�מעשה�והרב�מהרימ"טבזמן
�אבי�יעקב�מהן�הרבנים�ובניו�שמח.לב

�ובדפס�ששון�מהרר"י�של�רבוהמליצה
�אביו�יצחק�מה'�ואחיו�להרב.�מאשמוצל
�מהרח"א�המופלא�הרב�דורנו�מופהשל

�נס'�והגהות�הקדש�דרך�דה�אששחיבר
�עניניו�גבורות�ורבר�שפתיו�ומחק�חייבני

��רבוונוראותיו
�אלפאנדרי�יצחק�במ'�חיים�בפדתך"ך�נ(

��זס(�סגיעיין
מהר"ר

�ציון�מנחםהגה
�גסס�טג�ס�סיר'ס,�עם�מס"ס�ג��מטס��סס�תקס���������דו1ס'ס�ס"ת�ת"ס�חמת�ס'�ח"גסג(

�ס'����כ��ע"ן�ג'ד'�ין�סס'�ס6חר1ן,���גסט1ן�סוכל�סלת�������י)י�ר����וק�ס,גן
��תפ"ס�ג'דל

�ס����ט1סל��כ'�כ6ן�גס�ג��תטרי�סר����ס,גיל1�קמ�����ת�גח"ג�ק��י���תקשתןר(
��ע"ס���י��גח��ע��י���ת�וע��סג�יס�מ�ל1ת�גסמ"סס�

��ת"ס�ען�����תון�סטר�טכח"כ�תק"ד.�סגת�גטגרי5�ו���תיר�גד"ק�וסי'ה(
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כפנדושיםחדרכת
�אםמאעריץ�בו�חינם�מהר"ריי(

�הרשב"ץ'�עם�ומרישקיל
�כ"ח�מסימן�ח"ב�שאלות�ושואלבתשוגה

��נ"ב�מימןער
�בם'�באננעף�חיים�מהר"רעו(

�גח���חךס�ור�סיין�י(בנימין
�מ'�עיין�באםן�חיים�כמןץך"ךטז(

��כ6סן(��
�תלמיד�י(�בנגששת�וקיים�כמדץ'יז(

�בכנה"ג�וראיתי�כידועמהרימ"מ
�ממהר"י�ג"כ�תלמיד�שהי'�י"א�סי'א"ה

�כתוב�ו�ם�סי'�א"ח�ובשייריסאמיגה
�ואחיו�נרבוני.�צמח�רמהר"ר�הלסירשהיה
�פני�הרב�וקרובו�יהושע�שדה�הרבהוא
�שער�זקני�רבנן�מפום�ושמעהימשה.
�אהבהו�נפלאהה�רבו�מהרימ"משהרב
�כל�על�לו�נודעה�יהירה�וחיבה�עמואתו
�ל"שיאו-�מהרימ"מ�הרב�והשתדלחבריו
�שיחבר�מברכו�והיה�גדול�עצום�גבירה

��הסמ"ג�עלחיבור
�סי'�ח"א�מהרימ"מ�בהשובוה�חנינאוהכי

�ורבו�יקרא�רביה�ליה�דפליגקנ"א
�שנה�ועשרים�אחר�בן�בעורכי�והןיהירה.
�על�החבור�לחבר�התחיל�השפ"אבשנת
�ככתוב�דחייא�דינא�קראו�אשרהפמ"ג

�ע4�ממונה�והיה�א"ת.�כנה"גבהקדמת
�רבו�בזמן�בקושמנדינא�והיחראיסור

�מי'�י"ר�בכנה"ג�כמ"ש�יעיש�ן'וסהרי"ם
�הממ"ג�על�חבורו�ומהוך�מ"ב.�אוהכ"ז
�הגרול�החבור�לחבר�רוחו�את�ה'העיר
�היריא�במתא�רב�היה�ואח"כ�הגדולהכנסה
�מהריי�הרב�בזמן�איומיר�למתא�באומשם

�והיה�מאד�מופלג�וקן�שהיהאיסקאפה
�ריבוה�דברי�ועברו�אהרן�בני�הרבבאי1מיר
�סי'�ח"ג�משה�פני�בשו"ת�ככהובביניהם

�כנה"ג�בספר�הרב�ורמזה�ל"א�וסי'ב'
�ושמעתי�י"ב.�אוה�הגהץ�הכ"ד�סי'מ"מ
�שם�בכנה"ג�בזה�מאריך�היהשהרב

�ובן�הכבוד.�מפני�מהרפוסוהשסימוהו
�של�נכרו�ששון�אהרן�הרב�היהאחוהו
�בכמה�בננסת�הרב�במ"ש�אמה�הירההרב
�דה�והרב�קע"ת�סימן�בא"ח�ומהםדוכתי

��קרובו�היהורין

�כגסת�כספרי���גסס�עיג'�טחיל�סגוכלסלכ
�ירס���וכ)פ�����כסמ1נ0�רפסו�סיסג7ו)ס
�מילקי�וס��סול6ס�כזלני�סכק'�סולקת�מולס'יס

�ידית�עסלס�סיגך�טד�סול��כטוס�יזו�ת��
�ותחל�מכמתו,�עמ'�ילומ1ן�ומס�בסיו�מס�ויר6סנכססת
�וכלל�יורם.��רס�יטלס�לוח�תחת�סיסת�מג.ת�תו
�ג6ס�כ'�כתסוכ0�סכחו�פ�ס�י:ר��מ0ר"ללפסיג
���שינן�סלכ�גס�מק"ת�ח"כ�סג7פסות�רככט�ת

�סו"ת�שטמו�סמג�מ�לכ�כמ"מ�כת"ג�ס'�ממככ1�
�לכנן�זעי�רסס�קריך��ן��מפ1יסמ1ת�קאות.סוכנת
�גפר�כ'�ספרים�מפכר,�כסלא�יוסכ'�ס1ל�תמוגף
�עסות�כח���ד1�תן�כן�כעת�ס'�ו'סג1ל�חסלועיינו
�יחקק�כתרץ�מס�ר6�ערג�וע"ס�כזוזו�סם�כרוךהין
�סזפוס�מוגה�ע)�סניך�אסר�סע)ס�טל�ח"ה�ודקקת�ח
�מס7ור1ת�ח.כר�ס'ותר�ו6ת�כגס"נ,��רי�כטסקר6
�פ)�סיירי�סס�זק����כן��מ7יסי�ס'ו�וכתרץקמ6
��ס6חרון�י"רמיק
ן

�סקסת��ן�ססק'�פסק'�גזפס1�כג�ג�סטר'�כ'��ען
�רמ1ויס��ר�כ��מסתטוקות�כ:ס"נ�מלכר'�ס6חרו�סע!

�סיס����ס6חרון�כא'���תקור�טר�עזכתוכו
�מקנת������ו)ס�ת�מסמסת.�ס0ו6�סחבקיפס
�תכסיס�סיג��ר�וס�דבר�כס���גאו���סרת"ח
�פגי�סר�����רגן��כ�סמ.ר1ת'סו�ס6מר�סע)

��ח��ע�סס�ס'�ימ)כיכ'����תמל�כחור'�ס'י�סהרג)
�כ:ס"ג�סרכ�כ'מ'����מ"מ�כסן�טפת'�הס'זע

��מ'ו�פר6נ�רפוס�גר1ך�כר�מסר"ס�תמוכות�דפסווכן
�כסטרו�וכר���מע�ס�כ:ס"ג,�סרכ���סג'ע1��ך
�מסר"ס�תמוכות�סגם���וכמרומס�ח"מ�כסן�ספת'ס'
����רתוק��ו�כסן�ספת'�ס'�נספרר�כ��וכר� �ף�סמק1מות�ו)ר'ח1ק�כ:ס"ג�מן'ס�ככר��דפססיס
�ט:ת'ס���סט:ס�ויתכן�סרכ��ז�סג'ט���ס�ססחר
�בו��עסוק�כס�עקל�י6�ומס�ס.����ג'ט����ק1דס
�ס"�רנס��ס�סרכ�תטופל�ומכלן�כין.�סוכ'ר1�
�הין�סס"ך�כר'��סתמיטתיס���ע)�דסס'גק�ס
�טעו�וסיתת�ימי1�תפסס�טר�מספל���ססגס�

��כווקרך
�הממ"ג�על�דחיי�דינא�חיבר�הנוכרהרב

�נראה�כנה"ג�בהקדמה�מ"שולפי
�שינה�כנה"ג�מפר�כשחיבר�כךשאחר
�לחברו�במחשבה�עלה�אשר�מהסדרמעמו
�בשלמוה�הנז'�ספר�נדפם�לא�כי�נראהומ"מ
�כאשר�שלם�לא�כי�יראה�שמחוכואף

�רבוה�תשובות�חיבר�עוד�אנוש.ישכיל
�מהשובות�חלקים�כמה�ראיהי�הצעירואני
�יע"א�בקושמנדינא�ידו�מכתיבה�כנה"גהרב

�ונדפם�ח"ב�א"ח�השובות�נדפסוומקרוב
�ראיהי�וגם�ז"ל.�להרב�מעובין�פסח�מ'גם

�לו�יש�וגם�מהרב.�כ"י�סנהדריןשימה
�מתשובוהיו�חלק�ומפחחות�בכ"י�דרושיםם'
�והיתה�ליי.�בן�קול�ס'�בסוף�נדפסולי"ד

��הנ"ל�אלול�י"ממנוחהו
מפר

�ציון�מנחםהגה
�מ�תי�פ"קר6ק6�ת"ק�וכפנקס�תמ��הכע����פיורד6�כק"ק�פטר�����ו�ף�כרמין�גקר6ס"ו(

�סנסט~ �ן�ר��ע.פוס�ומן�תמ"ס�ג�מ1יט��כג'רס���ף�ר'�מ"מ�ר'�כן�וו��נמחק�וסמו���גן�גהקו
�חא�ישה-ת,�סי6�וכמעט�ימ"ט�ט"ן�כת���עמנו���כלטת�כלנע�גחכי�סי'�כעתכ"ת�סוס�רירל�יליורל�

�������תורתוטי7

����������������
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נרוליםחמערכת�
�וספר�חלקים.�ח'�הגדולה�כנסתספר

�דינא�ומפר�חלקים�ד'תשובותיו
�זה�כל�מעובין�פסח�ום'�חלקים�שנידחיי
�א"ת�מהשובות�ח"א�חסר�ועדייןנדפס

�ובנו�ודרושיו.�ושימוהיו�א"הותשובות
�רב�היה�ז"ל�ישראל�מהר"רהרב

�לס'�הקדמה�עשה�שנה�י"ד�וכןבאיזמיר
�כנה"ג�במגף�אביו�מר�הרב�והזכירוכנה"ג
�הרב�של�חייו�וימי�נהשמטוה�ח"אח"מ

�ח(�זלה"ה:�בקירוב�שנה�ד"עכנה"ג
�סיין�בצלאל�בר�חיים�כ~הר"ךיח(

�ט(��כח"כ(�ח'יס�גויסויכוח

�חיים�מהר"ריע(
�ברו-

�תשובותיו
�למהרש"ח�שמואל�בניבם'

��מ"ו�סי'�עד�מ"גמסימן
�תלמיד�דדך�בן�חיים�ראיינןכ(

�הכסף�צרור�חיברהרשב"א
�הכמף�צרור�ראיתי�ואני�החיים�צרורוספר
�ח"ב�בהשובה�המבי"ס�כהרב�ודלאמכ"י.
�להרשב"א�הכסף�צרור�מפר�שמיחם�כיבסי'

�דסברה�המבי"פ�הרב�דכונהואפשר
�חדושים�וחיבר�הלמידו.�הביאההרשכ"א

�כ"י�בכלליו�בצלאל�רבינו�הש"מעל �צרור�המחבר�הרב�והוא�מחידושיומביא
�במערכת�לקמן�ועיין�הכסף(�וצרורהחיים
��כח"כ(�מכסף�ערור�עיין�בס"ד.צדיי
�בישראל�ןיס~אך�לקיים�כ~ךזך"ךכ�

�הלמיר�והיה�זצ"ל�שמוגדול
�ומרן�י(�אלשיך.�מהר"מ�מהרבבפשמ
�בקמנותי�מזהירו�היה�קארומהר"י

�של�
�התורה�על�בו�הרובר�המלאך�משםמהרח"ו
�יוסף�מהר"ר�בן�היה�והוא�העבודה.ועל

�ונסמתו�ההפילין�סופר�קאלאבריסוימאל
�דורו�כגי�תכל�יותר�יגקיס�מ6ד�נדולססיחס
�כסטר�סכתה�תלכך�ממניד.�סרכ�נלנולוסיס

�מכחינת�סחזיוגוח�ס'�ורעיתי�זכיתיסנלנו5יס
�תק1דס���סעירת�מס�נזכ)�תמס�מטרח�יד

�וגיר6יתיו.�טגיכיו�ורכו�יטיו�סוף�טדיקירתו
�חכמת�זצ"ל�האר"י�מרבינו�קיבל�והוא
�עץ�כם'�מרבי�שמע�אשר�וכתבהאמה
�אברור�אבדורי�ויען�כמפורמם.�נ"יהחיים

�הארץ�כנפות�ארבע�על�הקדשכתבי
�אעלה�אמרתי�ונסחאות.�סדרים�מיניבכמה
�הנה�אדם.�לבני�להודיע�אמיץבקצר
�מתלמידיו�אחד�ששום�צוה�האר"ירביני
�לחשקם�הם�אך�מהרח��זולת�יכהובלא

�ומאלו�כוהנים.�היו�חכמהבהעלומות
�טעיות�נההוו�הלמידים�משארהקונטרסים
�רשוה�נהן�לא�מהרח"ו�כי�ועודונסחאוה.
�חולי�וחלה�אחד�לשום�מכהביולהעתיק
�ביתו�מבני�לקחו�ממון�וע"י�וכבד.גדול
�והעתיקום�מופרים�למאה�ונהנום�נייריםת"ר

�שניה�סבה�וזו�ימים�שלשה�בעודבמהירות
�ויוהר�שנה�שלשים�וזה�ושנוים.למעיוה
�סבן�מסודרים�שערום�שמונה�לאורשיצאו
�לסמוך�יש�ועליהם�שמואל�ס'מהרח"ו

�כי�בחרא�מהדורא�הנז'�בשערים�איןאך
�קדישי�ורבנן�בקברו�לגנזה�צוהמהרח"ו
�מקברי�הוציאוה�יחודים�ע"י�בדוראשר �צמח�יעקב�מה'�ליד�ובא�ש"ח�ע"יברשוהו
�תמצא�ולכן�כ"ץ.�פאפירש�מאירימה'
�הנזכר�מהרים�שסידר�החיים�עץ�דדךבס'

�עץ�הכל�אותו�קורין�הס'�וזהמהקדמות
�אינם�אשר�ועמוקים�רבים�חידושיםחיים.
�ויטאל�מהר"ש�סידר�אשר�ההקדמותבשער
�המהרורא�מהר"ש�ביד�הי'�לא�כיהנז'

�היותר�בספרים�ללמוד�הרוצה�ולכןבתרא.
�שמירר�שערים�שמונה�ילמורמדויקים
�מהרים�שסידר�החיים�עץ�ודירךמהר"ש
�בתרא�המהדורא�שבו���הנקראפאפירש

�שער�לשון�קמא�המהרורא�לעניןאך
�ונראה�ומסודר�מיופה�יותר�הואהקדמות
�אחרה�מהדורא�הוא�ההקרמות�שערשלשון

�עם�היה�שערים�מבוא�ס'�גםמציעהא.
�הנזכר.�מהר"ש�ביד�היה�לא�כימה"ב
�צמח�מהריי�סידור�הוא�חיים�אוצרותום'
�ררך�ס'�בתוך�ממש�הלשון�מובלעוהוא
�ראיהי�הצעיר�ואני�הנזכר.�להרם"פעה"ח
�מהרח"ו�מכ"י�שערים�הח'�מצריםבארץ
�הפסוקים�שער�סידר�רמהרח"ו�רקעצמו
�נמצא�אשר'�אחר�ושער�אחד�שערומצות
�עצמו.�זצ"ל�האר"י�הקדש�ידמטהרה

�שמע�מאשר�קונמרס�יש�שער�כל�בסוףגם
�מהרב�ששמעו�החברים�משארמהרח"ו

יזה
�ציון�מנחםהגה

�ג)��כ�מ�ת1�סגת�סי'�סמ"ג.�לסגת�����סרס��ך�כן�ט��גסגת�ס"���ח�נסקלתס�דיפת"ס�עח(
��תגס�סגעיס�רקיטי1

�מו"ס�סרג����סג'�סליל�ט1ל��ל�טפר6נ�טסוייל�סג'�ח'�וס��סתייס�וס'�סעיול�לגרת�ספר�חי'גסש(
��טטס��סגכ��וגרי�סמג1גס�מעת)�וכר"����סת�סי'�����קרטמג.ן��זק�סערן�ט�ס�סרנסיגי
��סג1ג1ת�מס"ס�סג"מ�סרט"ע�ועס�ת�י(��ע"ן(�גסגס���ג'�ת
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ינרוליםחמערכת
�שער�כל�בסוף�מיוחד�קונמרס�עשאווזה
�מכ"י�נמצא�אימר�השער�לקח�מהרישובנו

�שער�כל�שבסוף�הקונטרס�וגםהאר"י
�והלך�באהד�הכ4�ועירב�ומיררהנוכר
�הפסוקים�שער�שחילק�רק�אביו�הרבבפרר
�גם�שערים�ח'�והיו�לשנים�המצוהושער
�בכל�חבורים�כמה�מהרח"ו�מכ"יראיתי
�על�דרשות�טוב�הדעה���וס'חכמה.

�חידושים�גפ�פרר"ם,�ע"ד�ממנו�ההורהכל
�ובמפר�ידו,�מכהב�והתומפוה�הש"מעל

�שנה�מהרה"ו�שנולד�כהב�הנזכרחויונוה
�א(�הש"פ.�שנת�מנוחהו�ודמשקהש"ב
�אליטיך�מהר"פ�יד�מכתב�פהקא�ראיהיגם

�נססך�אשר�שבבה�בה�וכהובעצמו
�מהרח"ו�אה�מומך�הוא�קארו�מהרייממ-ן
�מוסמך�דיין�ככל�ידין�ודין�יורהיורה
�דר�ומהרח"ו�השן'ן,�שנה�אלול�כ'והומן
�מעשה�וע"י�ירושלים�בעה"ק�זמןקצת
�הנכהב�שמר�ראיהי�ואני�לדמשק.הלך

�ומזכיר�השמ"ד�בשנה�ירושליםבעה"ק
�היה�שמואל�מה'�ובנו�למהרח"ו.בו

�פינמו�מהר"י�של�חתנו�והיה�דמשקמרנני
�והיהה�למצרים�הלך�ואח"כבזקניתו.
�קובצים�חמשה�חיבר�יהוא�שם.מנוחתו
�ום'�יב(�החדש�למשמרה�ודרשוהדרשוהיו
�גייוין�בסדרי�נשים�חכמה�וס'שו'וה

�ספרים�וכמה�ישראל�חמדת�וספרוחליצות
�היה�וימאל�משה�מה'�ובנובחכמות.
�גנה�הרב�עם�ופרי�ושקיל�מצריםמרבני

��ר;�א"�ברי'טורדים

�סס1פר�עורק��ון�סיס�מסרתה�כ'�וסףומאר"י
�סס1פר:��כב�ר'����מער�ר'�ר:�ת"כ�חרוכווקום
�רכים��מ:ק�סגד�טע:ס�ע��ע��כתנת.רען
�וס�מערס�ספר�ען��ת1כ�ספ�ר"ס.�וס'תס���ו
�מרת'�סט!רתם�ור"ת�����גח1כ�ר�נ.��ןף
�ת"ו.�ר��ס�עה"ק�וקג'�מרכג'�קכ!ת'�מס��
�וו.�ת�סקס�סגחר.כ�מפג'�ע"ס�סמוך�דחוק'סלוע
�ער'�פחתי��סגר'ס�גחנת�ס���ס�סרס�ע7ג'ח1ן

�סמק��כ"ת�כע1ס"ר�ס�ג'ס�ס�מע�ס�ג)�כיל�ל'ס
�ס:טר'ס�ס1גר'ס�וע��ר'קג'ת�כמעט�סע.רותקרס
�ומע�נוגר!�סמוך�ס���ר�חל�ער���סוססו)ך
�סרב�וכומן��רן.�מתחת�ס�כ'ס�רכ'ס�מיסקו!

�סגקר6�תקיף�חד�ר�כ6�רו�ס�געה"ק�סיסמסרחת
�ס�י�ל�ג'הט�פי�סתם��ל��מזן�וקע�ס'פ�ןנו �מס��חכם�י:�מגויס��ל�לפחת��ייבל�פ'�י'וסיפל,
�פתחו.�י��ס��ול������תייס�ר'���לס'
��סלך�סגטיד����גורני��ן�ס�י��ס�תר.ו�ח ��סהכ�יש�יגפר�יה�תפתח�פתיח�פ%זד:�לג"חס�

�פתחו�מוט)�ועזיך�עיר�מרכס�גרך�סו6��סמזך
�סררך�קסדת�עלס�ומסרחת�כרקנך.�דגך��ן�
�יאגר�ונהרס�ו���ס6ר"י�יכינו��ו�וכ6��מ:קס,ן

�יסר,�וכן�מוהר.כ�גלגול�סיס�סער���כ'�טחו�יסכלחכי
�נך�ין�י,תס�מחרכות�כי�פ.ריש�כטרכ'���גו
�פי�לפחיה�לתיו�סכו:ר��טת�וס'תס�סמיך�הוק'סנ�ן
�ס��יטש�חסין�ט��הכ�ס�כריין���כ'�חין

�דג�לס.�תחלתן�י'תי�גוס�יירי��פסרגר'ס
����סלד��כבחות�לפצחי:�ר!יה'�ל��ירה�וסייעו
�יכל�סחר:חי.�לדיסק�לג,�בתפרה�ל5�לוי,ר"י
�וסיס�פתח�לסרח��כיל�סייח�לוס�י:ח�חפיחה
��ר��ס�יחוור��כ�מסרהב���גך��תק1ן�סיסק�
�����ע"כ�ס��וימרס�ן��עת6�עיף��ןפתה

�מ��ג.ח1ן�וג1�מע"ס�חוק'ס�סתם�ס�ג'ח1ן�ע
�מי�סתס�וו"ן��לף�כרג1ת�פ"ק�ר��ו;מ�נסרות
��ו�סס��סג��סרסר�גיח1ן�וסו�ו��יקח�מ'ג'חון
�גימל��ר��ס�סמון�סו6�קטן�מע.ן���סו�געי

��������תחת1ן�ומתרגמתן�גימ1ן���ות1וסור7תס
�סרכ�תכ�טן�ווע��סיס�ו"ן�ר���תכ�סגסע��
�כ'מ'�וטף�ח,�ס'ס���ס"ק�קג"ב�ה"�פרוטגט

�ג.ח1ן�מי�סתס�חוקים�מן�סגחל.נ�ו�ע!סחוקים
�מ��ת�סתס�חוקים�וס����ס��כ'�כ�סכנו�
�דוד.�ע.ר�מערכם�נוטס���רס�סט�ן�ג'ח1ןמ.מי

�סייס�וטל�יל��ס�כתוך�ס��סגת)�וט��ך:���
�סמון�מר��דמימ������סכ.ת�סר�סמך�וורדן�
�סמ'ס�����ת���וחוק'ס�כיך�יס.�סיס��רס,ס

�מער�ז�הרוצית��ן��ון�מתחו�יקר�ירךסגס.גס
�ר��ס���לרומס�זוע�וט�מע.ן�ס�מ�וגן�רו�ס.�
���ס�ס��ן���עיר�נוערכן�סכתוכ��מךומס
�טיר���כיורחס�ררגס�כ'�דיר�סיר��ל�מערכססמ'ס
�לנד�י�ס�סופ.ג�ס"ס���י'יס,�טומד'ס�יםריר

�ירי:ליס�רריפית�כ%פרג'ח�סי5�ריר�טיר�כלפיפסרכ
���דיר�טיר�ל�כפ1רתס�ים�סייס�סללי��סוב"כ
�ווסר"ס�ירד�טכ"ד�רוד�כ"ת�פלכ'�סכרית�ס�בר�ון
�כ"ן:�ס"ק�סיפן�כמתי�וטפ"ס�ס.�פשט�כגט�תכ'כן'

�ללמוד�דכשבא�אמרו�רבים�ז"למהרח"ו
�יוהר�היה�זצ"ל�האר"י�רבינועם

�כהוב�מצאו�ושכך�ז"ל�מהרב�בשניםגדול
�זכיהי�הצעיר�שאני�עניה"י�ואניבכהבים,
�מנהיבה�ויל�ממהרח"ו�חזיונוה�ספרוראיהי
�והוא�הש"ג.�שנת�שנולד�שם�וכתובידו

�של"א�שנת�בהחלה�היה�הרב�אצלכשבא
�יום�של"ב�ובשנה�שנה.��כ"ח�הי"לוכפיז
�האר"י�רבינו�האלהים�ארון�נלקח�לאבה'

�שכל�וראה�ובוא�שנה,�ל"ח�בן�והיהזצ"ל
�והיא�חדשים�ועשרה�בשנה�למרהחכמה
�למסרפ"ו�ססססו�ססןנ�גודע�ככר�ךפלא.
�וגתיסגס�טכריס�כיס�מריס�סל�מכירס�ל

�וסרכ�סט5יוגס�גסמחו�וכגירוף�כקרגוסחכמס
��זי"ט�סוטי5�סנו5מדוסקיוס

מהרס"ר
�ציון�מנחםהגה

�ויטש:�פרח"וו�בכת'�וע'��נס,�ע��כןיא(
�יחרת��גפס"ס�פפפ�ידפס�חיג"י(�לייורג,�לד'�תי'ס�משר�יספויג(

��
�טר�סירונית�סר�יכריח�סר

��ל:�ז,ר"י�לגלח�כלס�יסף�סקל�פליח�רטט�וס'�סגירלית�ס'�מחייגן�ס'סגלגול.ס
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גדוליםחמערכת�
�הרב�גן�החבר�חיים�מהך"ךלכנ(

�מימן�הוזכר�החבריצחק
�הקדוש�מרן�בהשובוה�פעמים�וכמה�יג(ע"ג

�סי'�צפת�רבני�בכלל�וחתום�רוכלאבקת
�בהשובות�המבי"ס�הרב�עם�וחתוםקכ"ד
�רפ"ז�סי'�ראשון�בחלק�המבי"מ�הרבשל

��ג'�סימן�גולשיך�מהר"מובשו"ת
�חיבר�חבריא�חימם�במךקך"ךכנ(

�וספרי�מפרא�עלירש
�קובץ�כ"י�וראיתיו�יי(�הקיני�חברוקראו
�הילכ~מ�בפירוש�גדיליא�ומהר"אגדול.

��ממנו�פירושים�איזהמביא
�המחבר�הרב�חזן�חיים�מהר"ריי(

�לו�ויש�חיים�שנוהספר
�ב'�כלל�בא"ה�ורדים�גנת�בם'השובה
�גח"כ��חיים�סגת�ועיין�נ'סי'
�עיין�מו(�חיימא�היים�כמדקך"ךכס(

��סורווין(�סנ��ניח'
�עיין�זהב�הפץ�קנן�היים�ראינךכי(

�מנחס��נר�סמאלרכינו
�בכלך�יאריך�חיים�מהך"ךכז(

�יאיר'�חוות�שויהחיבר
�שהזכיר�חבוריו�שאר�כל�אר�מז(ונדפסו
�הפארת�יקר�ואת�ו(�בעליל.�נראו�לאשם

�נודע�בקיאוהו�רוב�מספרו.�ניכרגדולהו
�ציד�מי'�ובפרס�במפרו�רוגל�עיןאצל
�הונ"ן�ויהי�כ��סי'�השני�וחוס�קצ"בומי'
�האמת�ובדרך�רי"ט.�מימן�כמ"שהרבה
�ותשבורת�בהנדסה�ובקי�ר"י�מימןכמ"ש
�כמ"ש�המספר�ובחכמת�עק"ב.�סימןכמ"ש
�פרק�ויודע�השני.�חוס�ובסוף�א'סימן
�למדת�וזכה�המפר.�בסוף�כמבוארבשיר

�והוא�יאיר.�חוות�בהקדמה�כמ"שהנשתוון

�בתשובותיו�כמנואי�ישראל�גדוליבן
��השני�חדשובספר

�שנדפסו�חכמה�ותחלת�כריתות�שבספרורע
�אסיפת�קונמרס�נדפסבאמשמרדם

�חוות�מהרב�הוא�הקונמרס�וזההכללים
�יח(�צ"ד�סי'�הנזכר�בספר�ונדפסישר

�האר"י�המופלג�בקבץ�עלה��ואסיפה
�וקיק�המרפים.�בדברי�קצה�ונרמזהח"י
�כן�שכתב�ר'�אות�מלאכי�יד�הרבעל

�ובעל�צ"ר�סימן�יאיר�חווה�באלהעתיק
�שהכל�יראה�והרואה�ע"ש.�הכלליםאסיפה

��בזה�ודיאחד
�הרומוה�לשל�כתבהי�יאיר�חווההרב

�כנראה�מדקדק�והיהמרותיו.
�מנחת�להרב�מובה�והחזיקמתשובותיו.

�מכשול�והמיר�דבריו�על�שהקשהיעקב
�כמ"שמספרו

�בהשמם"
�חיא�יעקב�שבוה

�לאביו�עיקרו�השני�חומ�ו��ע"ב.�י"בדף
�הדורות�כסרר�ודלא�הגאוניםוזקנו
�יאיר�חוות�לחרב�שיחמו�ע"ג�קם"זדף

�ימ(�נ"ש:�על�והשגוה�מתשובה�עצמו

�תלמידו�היה�יןקרךנק�וקיים�כמןקך"ךכח(
�שלמה�כרם�הרב�שלותהנו

�השובה�לו�ויש�כ"י��תשובוהיו�ס'וראיהי
�שו"ר�בסוף�אשר�הכרם�עוללוהבקונמרם
�במפר�השובה�לו�ויש�ח"ג.�חייםהורת
�של�רבו�והיה�ו��סי'�ח"מ�אברהםזרע

��ז"ל�עבדלה�שלמה�מה'הרב
�רנ'ג1�ע��יחיאל�בך�ד:יימ�ןק"ךכס(

�וכו��סמ�תי�וךט��ס�גתן�נר�יטזר
�דחיי.�סמ6�כעייז�יינקב�דץיימ�ב"ר�

��כח"כ(��סח"סזרור
�יצחק�רבינו�של�בנו�חיים�רננינר��

�הרשב"א�בזמן�היהמוויינא
כמ"ש

�ציון�מנחםהגה
�כוס:�מל"ט�ו"ג�ס"�ח'�ות�ועח"ג�יד(��ע"כ��יג(
�ס1ל6ד��כ�ק�וסי�מג"ט�ע)�סג'�ס)�גיסו�ס�רן�מ1סר"ס�גסרכסו(
���טמ"ך�סעד(�ת�מ.ס�מ1סר��סרס"ק�מקוס��וו�ת��ירמייס6�כק"ק�וקותו�קעת�מ�ן�ק1כ,ע:ן�כ�קט�

�וגיטי����קו,���וס������מסיר�סופר�טה"�כ'�טס�מח"ק�וכפנקס�תסיגסכת
����

�נוסרח�ס"
�פו���כ�ק�כר��ן��עור�מטקס�חתן�נ"מ�וט"�ע"ס�ו6גסיס��

�מס'�יגיף����ח���ת�כר"מ�סוס��ס�וסס;ו�ת�סק7מס�דפס�כר��ח�����עק"ח�ס'�ס:סי�
��סר�ף�טן�סגס1ת��לסח���ג5���וס"ס�סוס�סרס�עד����ו
�וסר'��ע�סווךפיס�כדשי�קרת�ו:רמ,�סתחכר�מ"ר�גס����רק�ע�ן�����ס�סס.מ�ס�לכי��מ��יח(

�ע"ט:�כ���כ;ן�ת�תכמס�עמ'�ר"ת�סי6�ח"ס�ס;תונ��נ!����סוט�������וסיטת�ס'�כסקיצת
����������ככרך�י�ר�ת"ס�מ�ס��תכין�סכס'�כפער�ר�ס�עין�סר�מק1ת1�ממקור��מח����יט(

�חוט�כטס���ת1�כיעה�ה"��ותמ,ס�ט��מס�כסקנסס���וגס�סס'�כפרס�פסעיין
�����

�ס1ס'ף�י��
�רק����ס�ס(�ע"ר�סטי�ח��רק�סס'�כס�קר6�ק�ט.ס��כות���ע�סוס���מטן��ך�מטף�ופג��גס

�����סס��כע!�סג�ן�ע!�חמוס�יט�כ.ותר�ע"ט,�כס1פ1�סו"ת�פוס�סו6�גס�סכיך�סס1ס'ף�כעגמןכפיף
�ס1גס:�ממטטחת�טס������י6�ר�ו���ותעלס����כ"ן�סמ�ן�כסג"מ�ת"ס�יפר�ט���סרס�גססעיסו
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ל:גדוליםחמערכת
�והוא�הקע"ה.�סי'�הרשב"א�בשו"הכמ"ש
�כמ"ש�אשר"י�הנהות�רמייתימהר"ח

��קצ"ג�מי'�בתשובהמהרי"ל
�מבעלי�אחד�למכהן�חיים�ךגנינך�נ(

�הרב�של�אמו�אביהתוספות
�כ(�ע"ה�סי'�חמץ�בהלכוה�כמ"שהסמ"ג
�וז"ל�ע"א�יכו�רף�הדורוה�קורא�בס'וכתב
�מקומות�בהרבה�הובא�כהן�חייםרבינו
�ה"ר�עצמו�כהן�חיים�רבינה�הואואולי
�כא(�עכ"ל�כ"ג�דף�זבחים�מרדכי�ברחיים
�עצמו�כהן�חלם�רבינו�הוא�ואוליומ"ש
�מרדכי�בר�חיים�ה"ר�על�קאי�הנראהכפי
�הוא�כהן�חיים�ה"ר�כי�ספק�כאןואין
�ברבי�והוא�אמו�אבי�הסמ"ג�שלזקנו

�ספר�והביאו�עצמו�הסמ"ג�כמ"שחננאל
�ונראה�ע"ב.�י"ר�דף�עצמו�הדורותקורא
�וצ"ל�דורוה�קורא�בספר�נפלשמ"מ
�בהרבה�הובא�חיים�רבינו�הכהן.�חייםרבינו

�כהן�חיים�רבינו�הוא�ואולימקומוה
��כצ"לעצמו

�ארם�מעיר�הכהן�חיים�כ~דץך"ך�נ(
�חיבר�מהרח"ו�הלמידצובה

�ונרפס.�א"ח�שן'ע�כל�על�וכו'�כרקתטור
�מגדל�גם�להרב.�חכם�הורת�ס'�נדפסגם
�ממנו�הוא�אחרים�שהדפיסו�רוה�עלדוד
�ש"ע�על�חבורו�ראיתי�ואני�כג(�בזה.ודי
�ומהקדמהו�בא"ח.�שחיבר�דרך�על�כ"יי"ד
�א"ח�ש"ע�החלה�על�פי'�חיים�מקורלם'

�נראה�תמ"ו�שנה�באמשטרדםשנדפס
�ש"ע�חלקי�ד'�כל�על�חיבר�ז"לשהרב
�בגניזה�וראיהי�מורים�לג'�חלק�כלוחילק
�מורפסוה�י"ד�מסוף�יהלום�מטורדפין
�נראה�דמזה�בה�אידון�מה�ידענאולא

�דפין�שיש�קצו�עד�ובא�י"ר�כלשנרפס
�הי"ל�ומה�י"ד.�ממור�מודפסוה�מעטלא
�דפין�אלא�בעולם�נראה�שלא�כלו�זהלסי
�פי'�זהב�עמרה�ס'�לירי�ובא�בגניזה.אלו
�קהלת�פי'�הב�מנורת�וא'�אמהרמנלת
�הרב�הקרש�כ"י�שהם�ונ"ל�הנזכרלהרב
�רבים�חבורים�היו'לו�ועור�עצמו.ז"ל

�זצ"ל�האר"י�פי'�על�התפלה�כונוהומירר
�כג(��יע"א�ליוורנו�בק"ק�לשמיםועלה
�הממ"ע�נכד�בן�כ"ץ�חיים�כפדקך"ך�ר(

��כח"ב(�סחייס��רןעיין
�בחלק�הוזכר�כפוטו�חיים�מהר"ך�ס(

�הראשון�במור�שבתשב"ץד'
�כתשובות�השוכה�לו�ויש�מ"גסימן

�על�חתימהו�לי�יש�הדל�ואנימהריט"ץ
�כתבתי�וכבר�ברורו.�מצרים�רבניפסקי
�מ"מ�מערכה�ח"א�בשה"ג�מעניניוקצה
�וסיין�נ6כיזון.�מקיר�מס'�עיין�ס"ד.אוה

��נח��חייםספרי
�ס5כס�עיין�הלדי�היים�בןדןך"ך�ו(

��כקו"ח(�נח"ב�וכסיגיחסס
�ת'�טייק�מיצירי�חיים�מהר"ר�י(

�כד(��סכנךר�נרסס
�מעיר�הפנימי�ממעיב�חיים�מהי�ח(

�מסיס�חז�גות�כסטר�כתכדרעא.
�טתידות�יודע�וסיס�טו3�זכור��יסו��יוגנך
���ו�ותחזק����תסרח��סלוניות�סולחוסיס
�חביב�ן'�משה�בב"ר�וקיים�דץךננ�ט(

��נח"כ(�סנתיס�ס'עיין
�תגולה�מאור�נמים�בך�חיים�ךננינןמ(

�בכ"י�והם�דינים�פסקיחיבר
��חיים�עץ�הספרונקרא

�עי��םאךאגדמי�חיים�כ~דתך"ךת�
��ס6ר5ניסי(�יוסףמ'

�וקדיש�עיר�עמך�ז'�חיים�כ~דץך"ךמג(
�לעה"ק�ובא�מאלימק"ק

�הצעיר�ואני�הק"ב.�שנת�סוף�ה"וירושלים
�ראו�ועיני�הרמתה�בישיבתו�והייתיוכיתי
�וקדושתו�הרים�הרי�עוקר�הורחוגדולת
�הרב�לב�היה�דורנו�ולפי�ופלא.הפלא
�המתגבר.�כמעין�והיה�בתלמודמבעית
�תמוז�ובחדש�שכ"ב�כמעם�הדור�בעוןוהן

�זלה"ה.�שנה�מ"ז�בן�לשמים�עלהתק"ג
�החיים.�אור�לציון.�ראשון�ה��חפץוחיבר
�אך�מפפריו�ניכרה�וחכמהו�האר.פרי

�ציון�מנחםהגה
��חלין�ג"ק�יס"מ�מקדמת�י'�ר"ת�ח)מידכ(
��ע��פ"י�מגחות�גת1ס'�ג,כר�כר"י����יכיר�ס"�ע��כ"ו,�נ�כא(
�����עג"ו�ת"ס�כ��קיטס��ל6���סג"מ�ען�כ�ת1����חר.ס�מ6ן�המריס�כמחגר�מ"םכב(

�מעיטו�ס1יס�ך�סר'�ע"ס,�רג��גסג6�חרס�ממקש�ג1גע�ח)�גוס��לכ'�סק7מס�סם�חי�ס�וקל�גרמ"ו
��ת"ס��תתמ'ן�כתכין�מסמס�כחותמתימ'

�חרת:�תקון�כ1נ�גרמם����סקנס�סמחכל���בג(
�ס"ס�מיס�כ6ר�ס'�ות"�מ�ר1�סיס�ת"ס�סמו�גקר6�וס"בד(

�����
��כ"ס�כ'�עח"ג�תקג�
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נדךג4יכ2חמערכת�
�לבו�ורוחב�מחכמהו�מעשרה�אחדזה

�היום�כל�עליו�וחופף�ופלא�הפלאוחורפהו
�ורבו�העה"ו�מעניני�הברפה�קדושהסרר
�מערבי�נר�הי'�אחוהו�בן�נוראותיו.עזוז
�די�אלעזר�מהר"ף�מאד�המפולפלהרב �מהורהו�נפלאוה�שמענו�אזן�ולשמעאבילה

�כה(�להיה:
�בנימן�נמ'�עשאר�היים�לחרבחנ(

�כח"כ��חי.ס�סם�עייןעשאל
�השובחו�פי1ארך�וקיים�כחףקך"ך�ר(

�למהרש"ח�שמואל�בניבם'
��ד'סימן

�הלסיד�שבתי�חיים�מהך"ךנוס(
�שו"ת�וחיבר�ששוןמהר"א

�מהנמצא�חלקים�ד'�ונדפסו�מאדהרבה
�סי'�חיים�תורה�מס'�ובח"במתשובוהיו.

�לו�וכהבז�מהרים"ץ�עם�ויכוח�לו�היהל"ב
�אבואלעפיא�ומהר"י�הזקן�גאלאנמימהרים
�ס"ה�סי'�ח"א�חיים�ובהורה�גדולבכבוד
�כנה"ג�הרב�תשובת�על�בתוקףהשיב

�משה�פני�בסוף�נדפסה�והיאבבחרותו
�שנה.�מ'�בשליניקי�גריל�רב�והיהח"ג
�הלמירי�מגרולי�נהב�הרוריה�קיראובא' �חידושיו�נדפסו�ומחדש�בשבחיווהאריך
�דיומא�בהרא�פ'�הר"ן�ועל�תעניוהעל

�מחדש,�הנדפםוה�בנו�הרב�השוב'בסוף
�שיסוה�שמהרח"שחיבר�ממה"ר�ערוזה
�ס'�מלבד�הר"ן�על�וחידושים�הש"סעל

�ואף�הדורות.�קורא�בם'�שכ'ררושים
�תלמיד�והוא�מו;רש"ך�ימי�כצוףשהיה
�גאלאנמי�מהך"ם�בדור�והיה�ששוןמהר"א
�מ"ש�מתוך�כמבואר�מרן�תלמירהזקן
�השובוהיו�חלקי�מ"מ�בזמן.�קדם�וא"בלעיל
�חיים�הורת�בשמוהם�קראו�המהשלשה

�שנים.�וכמה�כמה�אחר�נדפמו�חלקיםג'
�וסרח"ט�לתסוגות������ע!�רקטות��ןכקן

�רכר�ווס��מיי�סהסינוח�ותס�סלדפסו�סיתכררען �סמר��ן�גתסיגית�יוסף�כרון�לר3�ות.ית'ספייט. �גגו�טסי,�ח"ג�פסרח"י�הסייח�סגי,�ג'�ס�ןסיף
�דירג�וכש��ג�ס"�גחך�כחי�יטש�חכיתסר3
����יסרח"ט�פחטו3ח�ירט�זל,�רקס�ל,�יפחסכות
�ר5ס�סל5�וליגריט�גוס�לססתפן�יען����וכו'ס1כירו �טית����ח��יפיג�טכית�ס'�כסר'�ס,סיר�מדל,

�חסה,�פית�יוטס�ח"ג�יפסרח"ט�ת"ס�יתישתס"ח
�גל3יטת�ת"ס�פ'��כיין�ט"ו.��ט�תות�גגרטסוטא"ס

��גי��סוכר�סרגד"ת
�סי(��י2כניי�פ1ןך�לקליכן�ב1ףןן4ייךיפו(

�שימות�חיים�הורת�מ'חיבר
�ישרה�ומברא�בפלפול�ממכהוה�ט'על �על�קדשים�צאן�וחיבר�דינא�לעניןיקצה
�מהרב�ענינים�הרבה�ושם�קדשיםמדר
�שמזבי-�מקום�וכל�חורפא.�דרךנכרו �הוא�מפפר"מ�חדש�ודפוס�הזבח�ברכההרב
�הכיה�בדק�קונמרם�נדפס�גם�נכדומהרב
�ובצמח�וכו'�המון�הלכוה�ב"י�עלמהרס
�במפר�אך�של"ב�שנה�להסב�מזכירדוד
�הרב�בחיי�שנדפם�הבבות�על�חייםהורה

��שפיד�שנת�שנדפסכחוב
�רבינו�בן�המפרדי�ולנרך�רגנרנךמז(

�גאונים�מארבעה�אחדמשה
�חנוך�ורבינו�����רכיגי�טייןשנשבו
�בספרר�ופדאוהו�עמו�ונשבה�אביו�עםהיה
�החסיד�הדיין�נהן�ורבי�קורמובא.בעיר
�האורח�ה�דיין�איני�אני�אמר�שםשהיה
�הלמידו.�ואני�רבי�הוא�השקהלובש
�משה'�לרבינו�לדיין�עליהם�הקהלומינוהו

�הנזכר
�כמ"ש�בערבי�התלמוד�כל�פי'�חנוךרבינו

�הרמב"ם�פי'�מעהיקבהקדמה
�שמניאים�חנוך�בר�משה�ורבינו�ן.�י�יק�זנ

�ודכווהיה�ההרומות�כבעל�המחבריםגדולי
��הנוכר�חנוך�רבינו�של�בנוהוא
�ייגח�מ,�לטייו�נבון�חנון�מוהר"רחח(
�איש�החמיר�הנדניא�ר:נינןחט(

�רוב�בירו�היוירושלים
�ההנאים,�מימי�לו�הערוכותהקבלוה

�רבינו�כהב�בחוב�הגביניםובחשובות
�מהרים�הרב�עליו.�וכונהם�מהם�ז"להחסיד

�ע"ש:�ח"י�מימן�בתשובוהיואלשקר
�ת6י�רניגו�עיין�גפורן�חנינא�ר:נג(

�כ��נלון(

�רבינו�של�בנו�חננאל�ראיינךג�
�ונולד�הנשבה(חושיאל

במדינה
�ציון�מנחםהגה

��י"ר����ת�ח"ן�גסגס�ומס"ט�ח��פטרל�וט'בה(
�גק"ק�חוגם�סיר�חיים�סס�ח,תס�ט�ת�מר6ס�מס"�סבל���ת�ע)�סחיטתו�ת���ק:ד�����כ"סכן( ���סלט�ס�ר�גסס�כקן�ופט����פכח�ע'�גלגוג�יפ�כ�והטלו���������ג��זן"ס,ט'גיג �פדח�י"ג�שש"ת��ט�פפחכר�חי'�לחרי����ופייו�לחט�גסוספית�ורק�כלל�טס�טללתי���תפסתי��ו)סט�כ

נו(
�ק

��ס:�ו'���כ���
�ו��ס'��ת�טמס��ט,גתו�עי�יחרת
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לבגדוליםחמערכת
�הרשב"ץ�ובהב�קירוואן.�אילבמדינת

�חננאל�חרבינו�ע"ב�סימן�ח"אבתשובותיו
�נסים�ורב�חושיאל�מרבינו�קבלו�נסיםורב
�שנם�שכהב�מי�ויש�האי�טרבינו�נםקבל
�ורבינו�האי.�רבינו�לפני�למד�חננאלרבינו
��זצ"ל�הרי"ף�של�נסים_רבוהיו�ורבינוחננאל
�ובהוספוה�קבלה�דברי�דבריו�חננאלרבינו

�שהי"ל�מפורש�מ"א�דף�רישבעירובין
�הרב�ועמ"ש�ההנאים.�בעניני�אףקבלה
�כח,�הדיינים:�שבועת�מ"פ�מלהמעדני
�פירוש�וחיבר�התלמור�פירש�חננאלרבינו

�הרמב"ן�אותו�ומזכיריםהתורה
�כט(��בפירושיהם�בחייורבינו

�פירש�חושיאל�רבינו�בן�חננאלרנינן
�אלא�ישרה�בגירסא�סדריהלתא

�חננאל�רבינו�והיה�מאד�בפירושושקיצר
�הגאונוה.�אחר�רבנוה�של�ראשוןמרור
�הלקם�שבלי�ובם'�ל(�נושן.�ישן�כ"יספר
�חננאל.�מרבינו�תשובוה�הרבה�מביאכ"י

�אביו�חושיאל�רבינו�הלסיד�שהואוידוע
�ראשוז�דור�והיו�יעקב�נר�נסים�רבוהבירו
�כמו�התורה�פי'�חננאל�ורבינוברבנוה.
�בחיי.�ורביני�הרמב"ן�פירושיושמביאים
�שהביא�כמו�שו"ת�וחיבר�הש"ס�כלופירש
�של�רבם�והיה�כאמור�הלקם�שבליהרב
�ורבינו�הגולה�מאור�גרשום�ורבינוהרי"ף
�פירושי�כל�ומשוייה�הערוך.�בעלנתן

�כי�חננאל�רבינו�פי�על�נערכיןהערוך
�אוה�יין�מערכה�בח"ב�וכמ"ש�רבוהיה
�מזה�קצה�וכבר�כת"נ��טריך�טיןדרן.

�לרוד�מקום�בכל�ומים�לעיל.כתבהי
�ובספר�בס"ד.�חידוש�איזה�משוםבשנות"ו

�הלהא�חננאל�רבינו�דפירש�כחוב�כ"יישן
�דפירש�כתוב�בס"א�אך�לעיל�כמ"שמדרי
�הקצרוה�מהרים�ובהשובות�הש"ס.כל
�למד�דר"ח�לנו�שגלוי�כתב�צ"אסימן
�אחד�במקום�שמצונו�לפן�האי�רבינו'לפעי

�הקבלה�ספני�לא�אם�חננאל�רבינושפירש
�שרמז�לומר�ורוצה�עכ"ל.�דין�ביתיהאבוה

�ואינה�ב"ר�אב�שהיה�האי�לרבינוברם,
�תבירו�אך�האי�רב�לפני�שלמדראיה
�כהביו�מפי�למר�יעקב�בר'�נסיםרבינו
��האי�רב�סברה�ירע�וממנו�האי�רבשל
�שמדאל�בך�יאוורר�רבינךגג(

�מסכתות�נמה�על�פי'ראיהי
��מאד�ישן�כ"י�קלף�על�מטנוגמרא
�חיבר�אייטפיריאר�ושנניא�כמגץגנ(

�כ"י�והשובות�הש"ס�עלשיסוה
�אבואלעפיא�מהר"ח�המוסמך�הרב�בזמןוהי'
�וכו'�ההיים�הרב'עץ�הריר�מופת�שלזקנו
�חיים�ן'�אהרן�מה'�הרב�עם�ומריושקיל
�לכתו�טרם�אהרן�קרבן�הרב�שלנכדו

�ךפאל�הרב�אחיו�מר�ועםלאיזמיר
��ז"ל�מהרים"ט�הלסיראישפיריאל

�טייו�כטאימיאצק�ושנניא�במכי'גן(

�קנית�טייו�יקר�בן�וחנניה�כמדץ'גס(
�לא(��נה"ב(ממוסר

�עיין�מרנסילים�חנניה�מהך"ךגו(
��גח"נ(�כילי.�פ-קשי'

�קג5ת�עיין�קאזים�חנניה�כמכוןגז(
��כה"ג(סיפהיס

�מנו�ע��שארגי�וענניה�כמדץ'גח(
�לב(��נה���

�טיקייס�עיין�חסדאי�ז'�הרבגט(
נח"נ�

�פרחיא�הכהן�חסדאי�מהר"רס(
�שו"ת�חיבר�מהרחישתלמיד

�הרב�עם�בתשובה�וטרי�ושקיל�חסדתורה
�מנוחתו�והיתה�נזיר.�הלוי�ומהרםכנה"ג

��ההל"ובאלול
�ע"ז�קריטקקט�יקכטדט�י�רננינךס�

�לג(�סרינ"ם(

�ציון�מנחםהנה
�ע"ס�ס,גס�מסק�ג"כ�סר�ס�כ'�גספ"ק����גס,גס�מלצג�קנוס�גל'�ממס�גני'��ק6�כמס"ט�ר�כח(

�סרסכ"ס�קס���ד�עכ��סר�ס�ען�תפ.סס�מ,ס�ין�ר�ס�נ'כ6�����דנר"ח�����ופמ"ס
�ג�ן:�גסס�ת�ר1���ג"כ

�ס"ס�ר1ג�סי�כמעט�חי'�זדפס1�וס�ו�ת�ח:ג��מגדי�גסס�����תן'�ג7פס1�מג1ת�פסת'ס�מס'�טיכט(
��ת"ת�ס'���תס"ן���סגת�ח'�וט"����דפוס

�רק�גתן�קימ1ן�ג'���גסן�טן�כ"י�גסס�ממחכר�ססג��יג"מ�מיתג�רס"ג�סחגס�ט"ו�מעירג)יקל(
�ממתגר�תח��ססי'�ססס'�מחמת��ן�נ�ת��ת�סרס�מנ5�סוס�ס1ן�דב)��ע'ס�די�ר"י�יון�סטרי�ס
�����כ7ס1ס�י�ר1�וכים�סרס�ע7�סמתגר��ממפר�סם�ממגי�נפיס�ע"ג�תחיתו�חסרס"
�����מ'�עת"ג�תסיים�עי�פי'�תסן�ס�תס�ס-�ספר������גכ��דלא(
��חפ"ח���ג��סמ"ך�ס��יק1�מרצילב(
�ים�וסי'�������סוס�ע'�כן�ק"ע�ס'�מפטר�ו��סר"ן�קו�ת)מי��סי'�����סיקר�סעד�חי'לג(
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