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 א. 1 במ
 והאטבורנ ווינא כת"י ע"פ היום לפניך מתן אנכי אשר היחכים,ספר

 בהשכל אותם סידר " אשר התיבה,  לפני  הצובר צבור לשליה הנחרצים הדימם כלטלל
 השעף לאלף הראשונה במאה שחי יהודה,  ב"ר נתן ר,היצת

 א הרשב' עם וטרי ושקי
 שאלה תשובת : ודל קצ"פ סי' תקל"ח[ ליורנו, ]רפוס ח"נ הרשב"א משו"ת הנראהכפי

 השליש בענין עהצאלת מה על השבתי כבר 1"ר. נתן ף הותיק הנכבד ההכאלנירונדה,
 "יטב ודרשת חקרת כי עוד, ויחכם לחכם ותן ערים במקום אפי, נאמן הוא כיואמרתי
 אומר בעל בשמועת ודרשת חקרת נם דיחקת, בעל הרב וכהשם בעמור מצאת נכוןוהנה

 בה ושדית וחזרת וחזרתי, שכתבתי תמו התוש בעל רבותינו כן ממנה שלסדולפקדון,
 סי, י"א בכלל לו החויב והוא תורה הרא.ש מאת האוואל הוא גם והוא וכו'. לומרנרנא

  צוום יוצחוק שלא בשבועה עליו שקיבל מי אףץ, נתן ר, החכם נצח יהא שלומך :"
 החכם הנכבד : ג' ס" נ"א ככלל ושם וכו',וצחוק

. 
 שאסר האשה אודות על 6"ט. נתן רבי

 חיים לר' השואל בדברי הנזכר שהוא ואמשר וט'. בה היה שבעלה הספינה שטבעההגוי
 נ(. ת'ע ס" גיפין מס' טוף מררכי בהנהות "( יוסףב"ר

 ופעם  ג([ ,]ש ,9צ 29 ]ע' מנהגיו וראה מפיו ששמע יהודה, ר' מאביו קבלוהטחבר
 יוה"כ ]ה' אביו בו וינער ת ' ר של מדדו ע"פ נדרי כל עומר הש"ץ של דעתו על עלתהאחת
 ]עמוד ל א י ר ז ע רי וקנו אבי עזי נעשה אשי כל את ידע כתביו ועיי וסמיו 40[,ע'
 חי  אשר נתו ביר עזריאל רי הוא הנראה וכפי ה([. 89 ע, נדרי כל יבס' י(11

 ק' וכלל א' ס" ס'ב 3לל טתשובותיו כנואה הוא"ש, במן תורה הוניל הוא וגם"(
 פיה רף שנחות בתוס' שנזכר כתב מ87 סי' 408 ע' מיכל חיים לר' החיים אור מס' א'.סי'
 דה בגם' לקטן דקאמר אמאי וקאי יוסף כר 'חייא ר' צ"ל בירוצי ע"ה רשם הוא ופעותע.א,
- ע"א. סוףצ'  צריך וג,ז התש, לט"ו בתשוגתו טזכיר יוסף ב"ה שר"ת עוד כתב שם ובאוה.ח 

 לר"ח. בשאילתו שמזכיוו הוא ל א 1 ש ה שתיקון
 ושפ מהמובר, סובא קשיש רל.ט סי' ד"פ נ"ב מהר"מ בשו"ת הנזכר נתן ר' אפנםג(

 החוכא בוילייאייאל, הדיין נתן ור' נתן. .ר' 1 ד 1 ד ל השיב י,ח סי' קריסונא ובדפוס תרל,זבסי'
 רף צ*ג סי' תוך שם הנזכר נתן והש המחבר זמן אחר הי הרא'ש, בן לריי יהורה וכחןבשו.ת

 שחתפ תכהן יואל ביר בוזי גתן ר' הנראה כפי הוא ישראל ביר ירידיה ר' תשובת בסוף ע"בנ'
- a~P, ריש מ"ו בדף שםכן  199. ע, צונץ להח' ריטוט גס' ועי, 

 העתיק ע"ג ע' דף ס'ד ודין ע"ג מ"ב דף פ"ב דין שב"ז[ ויניציאה ידפיס בו ונכלג(
 מלתיל הבהן אהרן לר' חיים ובארחות עדה נשמתו מרי אנא - אטג"ע וצ*ל מ * ר הבטעות
 ' הניא ולא המחבר דברי העתיק ג' סי' ר"ה תפלת וסדר ל"ג סי' הבדלה ה' תקיזי[ פירינצי]דפוס

 שאפרם. מיבסם
 כאוב וראיתי : העתיק י"ג רין גו ב3ל אבל ד' ס.' ערבית תפלת דין בא*ח וכיהו(

 וקנו. אלעזר רבי בשם !ן כודאפעסט הכת"י ןיכ"ה נ"עבו"ם
 ע"ג. ע"ה דף פ"ח דין וככלנו ע"א ק"ו רף ב"ס סי' יוה"כ ה' בא'ח שם ג'וה(



 מחכיםספר

 לרש"י שאלות שלש שלחו י( יהזדה ב"ר יסף ר, זחנירו ,דוא רשיי שלנדויו
 '( מוזדדין והתלמידים והתירו לידם מעשה בא ני האטת על ולהעמ.דם עיניהםלהאיר
 גל, אחר גל עלי העוברות תלאות מלספר נאלם ופי תש נחי : להם השיב וע.זבדבר,
 תשובה יוסף ר' וריעי ולחביבי עזריאל ר' מ( לקרובי מלכתוב ידי רפה כןעל
 לשר.ל. האוצר ]בית כותב והוא מאחי לאחר טפי קורא והנני ירי בכתב דבריהםעל

 חנכי תשובר. 47 ע' קדם הליכות וליה, ל"ד סי ק'נ דף תרמ'א לבוב  שנ.ההוצאה
 נתן ברי עזריאל רבינו תשונת העתיק שס"ו סי' חפרי ובטחזוי ט"ו[. סי' ולותירצרמת
 אני ס ה צ י בר' ה ח מ ש ר' החבר י ב 1 ר ק ידידי שלום את יגידו הכמים אשר :וז"ל
 שאילתו על כחושים, יגדל יקיר ובן הנברת י ת ב 1 ר ק שלום Oy רורום החתוםצעירו
 עינינו' יאיר ישראל צור העיר וזו הדרך זו פירשנו כאשר דעתי... עניות לפי משיבואני

 מצאתו כ( .דורבלו בז' יצחק ואני ז"ל. נתז בר' עזריאל באורחותיו ונלכה ויורנובתורתו
 'עקב רבינו תשובת אכתוב ואחריה תמצא למען כאן וכתבת'ה עזריאל מרבינו זותשובה
 עזייאל רבינו חידש הדברים אלה ,( נתנאל בר' Ptw'1 לר' לשינא שהשיב זה דברעל
 ע-ב סי' ולות'ר צרפת חכמי ובתשובות - י"( השנה,,. ראש יטל תלועות סדר על נתןבוי

 בח"ב שנית ונדפסה רט-ז ס" ק-ד דף האוצי בנית שד"ל עליה שרמז תשובתוהובאה
 מ"ר בסי' באנער מהר'ש החי שם העיר ויפה ס"ה ס" חרסיה[ 1לבוב לרש.י האורהמס'
 ג שם וכתב יג( דור ב"ר אברהם ר, תשובת תמצא ה' ס" השלם הלקט ובשבלי 'נ(.מק"ג
 שמואל שהריר הכהן 'י( ר' מפי שסעתי אני אבל זצ"ל, יהודה הריי דברי כאןעד

 עסקיתו במאי להן אמר עזריאל ר' עליהו ואתא התורה בברכת עוסקין היו וחביריודשמרינ
 מכבר הנדפם ]הקצר[ הלקט ובשבלי בירושלמי,,. כתוב להן אמר החורה בברכת לואמרו
 ברור הדבר אמנם ט.(, דמשרוג שמואל ר' : ב' בס"איתא

~UYW 

 בם בנידון עזריאל ר' עם זטיי ששקיל הרשנ"ט, של בנודו משכן נקזם Ralnerul)t~,, דרמרוג ושמואל ר'
 דף ב"ק ]תוס' פטרם ורשב"ם לשלם עזריאל ר' וחייבם ושברוחו הספסל על שישבואדם
 מת פ"ו בהנמיי"מ כעת, ידי שתחת כתיי קצר ובא.ו מ-ה, סי' שם א.ו כגון, ד-ה ע"א"

 רביו מפי יהודה בר' יוסף ר' שפרש מה הובא 1' סי' ולותיר צרפת חכמי בתשובותו(
 אחת דליקה געת לות'ר במלכות אותו שראה יהודה גיר יצחק לר' הוא זה ותואר מ"כ.הקדוש
 ר' לו שהשיב טה תטצא ע"ז סי' סנהדוין וגאפ 51[. ע' פ"א ס"מ ז'טרי ןמחזוו נעירזשהיתה
 תתס"נ. משנת שטר אודות אשר בריצחק

 מודנרזין. גריס וכערוך מגמגמין, פירש.י ברבר מזרנ,ין ע"א מ-ח חויין;(
 מיללער הח' השערת כפי רש-י של התנו נתן, בר יהודה ר' של אחיו שהוא ואפשרח(

 Paris Judaica,I 1897 בספרו גרשסם הח' הלך ובעקבותיו ט"ו לסי' א' בהערהשם
~GBLIIiab 
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 8ע, ע' ריטוט בס' ?ונץ 97, ע' wffn ובציון 200 עי ח"נ המך ככרם אודותיו ש,ט(

 להג צגי עטרת וכס' 749 וע' 231 ע' שד"ל נאגרות 77, ע' ח"כ כרילל להה' השנתיוכס'
 76 ע' עשירית שנה מחנשצין במ"ע גרשסס הח' שכתב מה ראה 31. ע' גואטץ הח' שלהיובל
 ]תוצאת רש"י של תלמידו שמעיה ר' על כמאפרו עפשטיין סהר'א והח' 196 ע' ;( .1.ובספרו
 1. הערה 18 ע' וז,[ ו' חוברת .418 1897 החרשי ממ"עמיוחדה

 עיי"ש. 664 ע' .1,ו(י(
 רלא והכריע כר"ת להלכה העלה והמחכים ע"ז, שחולק ר"ת תשובת שם הביא ואח-כי"(

 , זקנו נתן ב"רכר"ע
 וכהכמהשכתכ. זו בהגה שהעלה מסנוטה נעלם כבר 46 עמור ריש האורה לס' במבוא אמנםיג(
 ע' .3;( בספרו גרשסם הח' בטישור שהוכיח כמו אב"ד, יצחק נ"ר אברהם ר' וצ"ליג(

 מ"ב הערה 8 ע' שהל"ק לס' גהקדמתו בשבעי מחבש שכתב כמו ודלא 638 ע' ושם417
 XIft. ע' האשכול לס' במצוא אויערבך רצ"ג הרה"ג בעקביתשהלך

 מנרבונאו הכהן יעקב ר' דהיינו הכהן ר-י וצ"ליד(
 ע"כ. '"ה דף הרח[ ]געילין קונפזרטי לר"ד הדויית כקורא העתיק זב;עז,



מבוא

 מצינו וק עזריאל בר' הכריע ור"ת ר,[ מ" דמ"ק לפ"א מרדני זנהנהות ר אות ומזיקחובל
 לר"ת ושלחו בטחוש שהיתה ובמעשה תרם'ם ט" דחולין פ"ר במרדכי בשיפתושהלך
 חרא.*. שאול כאבא דהלכה והשיב להיפך או יבום למצות קורמת חליצה מצותאם
 סי' פראנ דפוס ב"ב ]מהר-ם ראיות מאלו שאול כאבא פסק נתן ב"ר עזריא רג"ונם

 יבום מה, פ"א הנמי"מ מדברי יוצא שמפרש נמו נתן ב"ר עזריאל ר' וצ'לתתם.1[
 יז דף המגה בתום, ג"כ הובאו ופסקיו ופירזשיז rp), ע'ג שרש ומהריק אי אותוחליצה
 שכתבו ומה יהא. לא דיה ע"א וי דף ובקירועוין דכתיב ד"ה בע"ב ושם פז"ר ד"הע"א
 ד.ה ע"א כ.ח דף ביב בתוס' ובלשונו ככתבו תטצא משטו ע"א ריש כ"ד דף ב"קבתוס'
 הביא ע"א מיל דף הדברות עשרת הלק העיטור ובסמר "(, עזרא הר"ר בשם מהאי

 ע"פ סי, פסח בה' הגיא המנהינ בספר וכן שם, עליו והשינ עזריאל ר, שלמירושו
 הלכות ובפסקי מצרפת. ויל עזריאל רבינו בשם כך נהנו : ע"ב[ מיד דף בערלין]דמום
 כי נתן בר' עזריאל רב" השיב : איתא מ-ז סי' יפר.ח[ שנת ]בולומיא מריקנטי מנחםלר'

 ורב" לבין עוצריך ותלמוד ממשנה נרע דלא ולברך בחומש לקרוא מותר ס"תכשאין
 כנון דווקא דנראה 'מ( אפרים בר' אברהם הר' וכ' כן.,. נוהג היה לא יהורה בר'יצחק
 שלמה קהלת בשם הנקראת לשוחיה, היו אשר הספרים וברשימת וכוי, שלהןחומשין
 יצחק בר שלמה רבינו אמר כך : כתוב ושם אשכנז מחוור על הראב'ן מי 71 בסימןהביא
 ריפוט בס, ]ראה רע נתן ב"ר עזריאל מר' הטפרש שמע שכן בר"ה,.. מתמלל כשהיהז"ל
 ס' דביק לפ"ז מרדכי בהנהות שהובאה התשובה שאף ונראה - 196[. ע' צונץ 'הת

 ורשב*ם רשיי פירש הכולל במירמיזא שנכתב בכת"י הנוכר והוא 'ט( דילן לר"ע היאר"ט
 שאליו ואמשר .MS ,%11 217 החרשי במ"ע בערלינער מהר'א הח' אודותיו כתבאשר
 ג(. י"פ ח', בראשית עה'ת רי"ר נמוקי בגליון סחרוואל בכתייכיון

 ע"ע איננו ע"ב תתרכ ס', פראנ דפוס ביר טהרים בשנית המכר עזריאל ר'אמנם
 השואל אל ג6( סאופנהיים היים ר, הקדוש בן יצחק ר' נם השיב הענין אותו דעלדילן,

(ruן שמו על הכהן מלת שם הוסיף הוא אמנם 
 ואם ד"ה משפטים פ' עה,ת התופפית כפלי מדברי כרמוכח עיקר נראית זו וגירסאיו(

 איתא ושם תקע"ט[ ]ליוורנו ב.ק מס, על פרץ רבינו ומתוס' NUV] סוף מיד 1רף הוא נגחשור

בסוגייי
 הזקן ריי של תלמירו הנביא  זרא ה"ר וזהו [A~oncontour] ממזקזנטור הנביא הרב

 חגמי ובחשובות רג ר"ה ע"א ב"ה שבועות ובחוס' ורומא ר"ה ע"א פ"ח  גיטין בחוס'הנובר
  מ.1 בהב ועור שמב ס"ס  קרימונה רפוס ב"ב מהאם בשו"ת שהגיא ומה פ"ר. סי'  ולווזירצרפה
 הנניא לי אמר כי : בזה-ל קכ.1 סי' דיבמות פ"י במארכי תמצא וכו' ז"ל דמינק"טור עזרארכינו

 בם' גרשסם והת' 66, וע' 49 ע' געשיכטע צור בס' צונץ הח' מש"כ ראה וכו'.-סינקטור
 אשו הפ.יטנים בין שהוא ואפשר 168 ע' 1881 לשנת מחגשצין ובמ"ע 376 וע' 887 ע'.נ[(
 שהניא והאופן 466-7 ע' פ"עזיע סינשג"גשלען דר ליפעיחטווגעשינטע בספדו צונץ הח'מנה
 קבלה רער געשיכטע צור בייטרשגע : לספרו שניה בהוספה יעללינעק הח' ע.י נדפם ד' בפ"שם

 ראה לרשד"ל אורות טל ובם' שד"ל הח' העתקת ע"פ 11,י-1זך, ע' 1852 לייפציג שניה,חוברת
 הופיע כ"ז סי' תרנ'ד[ ]גרלין לונרון כת"י ויסרי המחזור אל הנלוה הפיוטים ובקונטרס אורשנית
 הרמב"ן של רבו עזרא רני היה ע"ב י.ז דף הרואות קורא בעל רעת ולפי - שלישית.פעם

 בשה'ג ועי' הקבלה בחכמת ולא בתלסור רבו שהיה ע"א י"ר ברף שם שנתב סמה יוצאומפורש
 6. ע' ה"ה ודורשיו דור דור נמסרו זוייפ רא"ה הח' סשינ וראה סהוהיו צעקנותשהלך

  תלמירו והוא .isr. IUnivers ,1862 ]858 ל"א אלפים ה' בשנת מימנין ס' שחיברים(
  198. ע'  .7[( 1בס' 6 הערה 808 ע' רס"פ ליטעראטורגעשינטע צינץ ע' מושנא, אליה ב"ר טוביה ר'של

 %%1%. ע' חצויל לתשובות בהקרסתו מיללער הח, מש"כ ראהיט(
 תרכ.ז[ טשנת ראשונה ]הוצאה לאברהם זכור ספרו בסוף ברלינער מהר"א הח' שהביאכ(

 אות ק.דושין סיף המרדג' על שם אנש. ובחדושי 9 ע' עה"ח ט:שה חצי נס' עז'ג", ע.א. קפ"חדף



 מחכיםספר

 והריאל ר שד"א ואפורך דואשא4 של בדורו אבהי ברור טיסה ולפט ממדכך נ-ר יעקבה
 ובשו"ת r~pn ס" קידחטק פף מרדכי בהנהות הנזכר ינ( א? סדו'ה איל רבו יחלחלבשר
 סביב אשו a'~aan ובשלטי ע"ב[ מ"ת ]דף צ-ב ס" ומך הרא"ל בן לריי העדהזכרון

 כמן במרדכי שחסצא הנהות כמה על החתום שהוא ואפשר סקימ דב"מ פידלהסרדכי
 שכתב וסמה תתמ*ז. סי, ובעיז הטם"א סק'ה הב"ח הנדשת הילנא ודפוס ריח סי'בב-ם

 של המהבר שהוא להוכיח יש פרץ, רבית הרב ממורי שמעתי : שנ"ד ס" ב4מבמררכו
 בהנהות ו-CW ס"ה ס" ב4ק במרדכי שהובאו פ * ר ו ר ו ט י נ פ ל ' י פ שהתוס'
 סק*א דאב פ.ב בסוף להמרדכי סביב משר הנכורים בשלטי איהביא ובתאובה כנ(. ר'זס"

 תקס'א שי לקידושין מרדכי מהגהות אמנם זלה"ה, יחיאל ה'ר נקה עזריה : ג"כחתום
 וכפי תקנתן בסיי שם תמצא ותערבותיו יי4 יוסף בר עיריאל שצ'ל מוכתותסס'ב
 המיוחסת מקובצת ובשיפה יוסף. בר, יריע הוא תקדיח ס" גם הנה ההטשך מתוךהנראה
 מי להכריע ואין עזריאל סף פסוקים פידוחכם תמצא נזיר מש ע5 יס( אשכנזילריב

 המחנהששיהם
 ברכות nse דם חים ובארחות כי( קרח ס" רטרי במחזור ממזכר עזריאלורי

 תלמידו כט( ם מנח ב"ר רע שהוא נ"ל כ"( ע-נ קיט דף נת'י האסומות נש ש ל-חסי,
 רבו אשררה עזרא ף חאהו שכתבו זטנפ מחוקרי יש הראדאר, בן נהור סם יצחק ר'של

 לס במבוא אורותיו שכתבתי מה יאה juives itudes 608 Revue 1114[ 68 ובמגעב'
 בהגיה הנזכר כשוידא עוזר ר' של רבו שהוא והשערתי  עיט, סי' XX,XI:II ע' יושרלקם

 ס4ק ס"ט סי' ליו"ר מט" ע"ב[ ליח רף שיה משגת ויניציאה 1גרפופ פ"ב סי' דוראלשערי
 זה וצאה פירנא. אלעזר ממהר עוור מהיר ששאל הביא ע.א ק."ח רף טהרי"ל ובמנהגיל"ב.

 בשנת שנכתב המרדכי ס' כתיי מגליון שם שהעתיק 913 ע' 1865 שנת חמ.ה בן במ"עטצאתי
 ראיתי וכן וכו' w*tp שנת ע.ה בירושלים הלזי מבילשטיין יצחק הער אצל כשהייתי : ו!*לקמ"ב
 לפרט... קייט שנת Cypern] האי על [Famagusta גפמגושטא פירנא אליעזר הר"ר שלחןעל
 קי"ט.. שנה פמגושטא בעיר ז"ל פירנא אליעזר הר"ר שלחן על בפסח לבן פול אכלהי הכותבאני

 ליטעראטור- בפרו צונץ שהגיא הפייטן הוא גם ואולי צ"א. סי' מתשובתו כדמעתכנ(
 844. ע' רז'פגעשינטע

 ג"1, סי' 826 ע' יעקב בן לרי"א הספרים ובאוצר 47 וע' 46 ע' קדם בהליכות עי'כג(

 42 הערה 101 ע' 1878[ ןברעסלא הלל ב"ר מרדכי ר' על בספרו קאהן הח' מש"כ ראהע(
tffttyl4297 ע' .ן;( נם' עי' הוא. וטעות יוסף, ביר ר"ע הוא ר"ת של ברורו שהיה שר-ע נוטה, שדעתו 

 19. ש יעללינעק להח' המזכיר וקונטרס 28 סי' ב' אות ח"א שהעג עי'נס(
 רבינו פירש כאשר כארמית, קדיש ניתקן למה בדגר ברור טעם יש זה טעם וזולתיבו(
 הקץ. גילוי בו שיש ספניעזויאל

 הקבלה. עיד שעשה התפלות בפי' נ"ל עזריאל הר' כתב וכןגן(
 הוא חגינ כלוטר הוא, חביבות לשון פזמון, קורין למה טעם זצ"ל עזריאל מהריכה(

 דיריה. פיזמא אומר שלו חביבות לומר חפץ כאשר הימאנו ובפסיקתא אותו. ולשנות ולחזורלענות
 איוש. ושים איוב ויען של תרגום וכן מרים. להון nanm ירושלמי בתרגום מרים להם ותעןע"א

 כמפייט ויהא מתרגמיכן המנגן כנגן והיה  בשאול במלכים. הוא פסוק פיוט לשון מהובירושלטי
 87. ע' י' שנה מחגחצין ובסיע 86 ע' תרליט שנת טוב נאוצר הנדפס שר"ל כנחלת עי'פייטא.

 הנזכר הוא עזריאל ר' אבי מנחם שר' כתג 1106 סי' 626 ע' לרת"ם החיים באורנט(
 הכהן צחק הח' מש"כ ראה- וכי, ד"ה ע"ב י"א דף ובחולין האי ד"ה ע"א פ"ר דף ב"בבתוס'
 ע"א י"ג חגיגה בתוס' שהובא שמה ודע 262 ע' .17( בם' גריס והא' 0ט807 ,111 7במ"ע
 שהיה י ז נ כ ש א ה ם ח נ ם ר' מפי עכו דפן יצחק ר' קבל עזראל בד מנחם ר' בשם מסוףר"ה

 ע"ז העיר ובבר 165[ ע' געייכטע צור ]צמץ, הרוקח ס' ונחכר מגרמיזא אליעזר ר' שלתלמידו
 וע' ,160 116 ע' ועיי-שו 109, ע' שסינית טחנרת חמד, בברמ הנדפס במכתבך 'עללינעקהח'
 ! בהעדה208



מבוא

 וכבר ע"א[ ק' רף אמשפרדם לפום ]יחמץ תתקצ'ח בשנת ונפפי בקבלה הרמזתןשל
 תהנאה יהירן, הער פירפי"נע ניפפעטדיענטפליכען דא בס' צונץ הח' : למעמתםהאריכו
 על בספרו זקש סיכל יחיאל ר' 1161 ס" 686 עי באוה"ח רח"ם 6, הערה 417 ע'שניה

 הנספחות בהערותיו וקש שניאור 196, עי 1845 ביריענפ לאנדיער 328, ע'הפאפלם
 1861 ל?פצינ דיליאון עו'פ בן משה : בספרו יעללינעק וכו,, 45 ע' הפליפלרושמת

 1862 לאפצינ 1 קבלה, דער נעעויכפע צור בייטרשנע ? ובמאמרו 46 וע, 9 הערה 16ע,
 ע, תרפ"ו לפסיא שליקר, חדי הטדרש לבית ובמבוא וכו', ,80 ,44 82 ע, 11 ; 41ע,

XXXIXהעבורה עמוף בסי ולאנדמהופ 1 הוספה ח"ז הגדול בחיבורו וגרבוץ 6 הערה 
 נדולי תולדות בס' ונירונדי 366 ע' חיים אוצרות פ שבסוף בהעתקות ורמעויש 9801

 102(, ע' .נועח'ש 14 ועי 8 הערה 6 ע' ה"ה דדיו בם, פייס ורא"ה סף סי, 286 ע'ישראל
 666, ע' .MS 1881 החדיש במ"ע ניקסם ונין 41 עי ח"ד טטנחצין במ"עזטלפעלר

 תולדות בש ורפאםורפ-השיפשפיין 18 הערה 101 ש XVIII שנה במטנטציןבערנשפיין
 העב- פיר צ'יפשרי6פ ובט'ע מב הערה 19 וע' ש הערה 4 עי תרתחי קראקאהרמבין,
 )(. 50 ע' 1908 שנת ביבלישנרט6יערטי,צע

 על מים יצק נם וכן ולתעודה, לתורה אביו ברכי על וצלנו המחבר חונךכאמור
 48[ ע וחתכה ינ( 30 ע' ר-ח )"(, 29 ע, תחצן ודיני פודרום ב"ר יצחק ףידי

 בזר פוב ושם ר' של ורבו יי( הראב"ד בן נהור סני יצחק ורז )ג( הרמב'ן שלתלטידו

 יצחק ר' ושל יס( נאון נן אנרהס ב"י דוד ב"ר סשה ב-ר שאול ביר יהושיע ב"ראברהם
 על שמו שחתם תמצא )י( ותתז תפץ ס.י הרשמא ובדווית יי(. עכו דמן שמואלב"ר

 לגשדלעישנש ברשימתו ורמש"ש 168 ע' ריסוס צונץ, : החכמים בדברי ותראה תשוב ועוד"
 ,8115 "240 ,ז92 י11 סי' סינכען לכתש וברשימתו 5*1965 ושם 6035 סי' 978ע'

 העוה"ז חקירת על מספרו סיום 16192 סי' נייגויער ורשימת 1 הערה 19 ע' xvni שנהוהטמיר
 בהע wolr שהגיא מגירונא מקובל שלמה ב-ר עזריאל הגרוף.-ור' עזריאל ר' החכם עכ"לוז"ל:
 ליטעראפורגעשיכפע toa1 4478 פי' בשדלעישנא ברשימת אודותיו עי' 874 ע' .Hebr. 8~1מספרו
 660. ע' לצונץרז"פ

 מזב. דין וכלבו 7"ג פי' הגדלה הלכות אזח)6(
 מיש דין וכלבו ק"ג פי' תפלה ה' אזח)כ(
 בראשית פ' טוב שם כתר בס' שהביא ומה 1075. סי' 501 עמוד לרחים אוה"ח עי')ג(

 ששמע אפשר יקר בן יהודה ר' הרב בשם א.ל נרע פוריוס בן יצחק ר' ההסיר ומורי : יתרוופ'
 ![ 1000 סי' 461 ע' e~ttr1 1126 סי' 562 ע' באוה,ח ]ע' יקר בן ריי טובו שקפל הרמב*ןמרבו
 וכו'. 12 ע' הנ-ל הרמב"ן תולדות בס' משיב להשלים ישועפ"ז

 גרי מס' הביא 50 ע' 1908 שנת גיבלייגראפיע העברשישע פיר צייטשרי6ט המ"ע)ו(
 לי נרשמים הפרקים[ ]ראשי הם וכנר : וי"ל פיה בם"א שם שכתה 840 סי' פאריז כת"יהארון
 אדרת בן ז"ל אגניהם נ"ר שלמה ר' הגרול הרב רבותי מפי קבלתים כאשר שלי טוב שםנכתר
 מגיא יצחק הר' החסיד והרב נ"ל נהטן בר משה ר' הרב מפי שקבלו נ"נ טוררוס ב"ר יצחקוהר'
 וכו'. פבעם ויצא חכמתם נודעה אשר זצ"ל דור ב"ר אברהם ר' הגרול הרב בן ז.לנהור

 וכן : תפילין מה' בפ,נ שם וכתב להרמב-ם תורה משנה ס' על  עוז סגדן ס')ה((ותבר
 הראב"ד בן ר"י החסיד הרג מפי והריב"ט הרשב"א חכמה שלמדוני מע האימתנים רבותינונהה
 1216. סי' 599 ע' באוה"ה וע' ז"ל. הרמב"ן רביע:הגדול פי ועלז"ל

 מאירת מס' 8 הוספה ריש הגדול מספרו בח"ז גרשפץ הח' שבה' הדבר אמת אם)ו(
 וע" 1 כלשונו מצאתי לא שבטינכען הפפרימ לאוצר רמש"ש וברשימת בחוקותי, פ' כת"יעינים

 בהערה. 750 ע' 1845 קדם עלי בתוספות שהובא מה וראה 1088. מי' 518 ע'גאוה"ח
 אסטרוק, דון המכונה הירחי יוסף ב"ר משה ביר מרי אנא לר' קנאות מנחת בס' ועי')ו(
 תקצ"ח.פרעסבורג,



 מחכיםמפר

 לפרפ וחמש שקים שנת הדנרים אלה בפרושת השבת ביום בנרצלונא שהונרז"חרם
 לפ' בבאורו הביא הרשב'א, עול תלמידו אשר, ב"ר בחיי ורביע )?(. החמשיהאלף
 ב-לל הח' ורעת :"ל. טודרום יצחס ר' החכם מפי שמעתו זה ! ואבהו אלי זה ע"פכשלח
 ן ב א ספרו בסוף קלונימוס ביר קלונימוס ר' שמנה שזהו נופה, 88[ ע' ח"ח השנתי]בס'
 ומשם : עליו וכתב קפלונייא בנליל המעלה בני ראימי יה( השליטים עשרה בין ן ח 1ב

 כנמר עז שבחבור ארי קדות" צאן בעדרי נפיר הלבנון ביער אריה הרביעי המהוללה,:ירונה
 אמנם יט(י חצ אינק טודרוס דון ותהלה שבה מרום על הוקם הגבר תורה שלבמלחמתה

 -.CB  רמערש ]רשימת נזיר מס' חידותיי ותחבר יצחק ביר טודיוס ר' על שם שכיוןנראה
 פירשתי : וז"ל ספרו בסוף שם שכתב מה העתיק 448 ס" נייבויער וברשימת 2522[.עמור
 ושיאת פ'ב. בשנת הצרפתיים.,. תוספות פי על יצחק בן טודרום אני הדחק בשעת זומסכת
 שנה ע(. ם י ע 1 ר ה ת ל ל י אחר הבא ם י ע ר 1 צ מ ה ת ר ז נ ומצוק צר שנת היאמ"א

 תורת להכחיד מרשיעים עלו הנוים מלך האפים'ור ולפני לנגעים והיינו מרעיםיצהקיפונו
 התועים. בארצות ישראל שם הזכיר לבלתי מביעים עתק ועוד מפריס נשרפואטת.,*
 נרגז י מ 1 ר ך ל מ נט ולנצח,.. לפלח שפטים עשות מטבח, בארץ אשר לקדושיםהכינו
 עצתו השם הפר עשה, ולא לערוות ויעץ כתב למומה, ריק ככלי לשוסת קםזהטה
 התלסור לשום חרש, אשר עשות לבלתי ויחלש, חניתו גזל יתברך ומניננו כסה...ודרכו
 אליינו כי ת"( )?( פה על מטה פאת על כחולה הוא והנה פה מכל תורה ולהשביתגלמוד,
 במררכי שמצא מה הביא ק"ב שרש מהרי"ק ובשו"ת ירפא, רפא עבדיו ומכאובות כפהידיו
 רבינו מור אל ודל מקיען נתנאל רבינו אל מפרי"ש יחיאל רבינו ושלח וז"ל מאודזקן

 רוצה ואינו אשה לו שיש אחד יבם אודות על לראות כבורו פני בקשנו שלום,נתנאל
 נתנאל ורבי יוסף. בר, יחיאל ושלום בסטון,.. עיניו נתן כי אותה ומעגן ליבמתו.לחלוץ
 עמודי לפמ להורות קטנתי השיב, והוא וס שדר ב-ר יצחק רבית אל הדברהיד'ע
 לעשות שכר יפול ולא לחלוץ אשה בעל על לכפות שצוה תם רנינו ראיתי אטנםעולם
 ומן מאוד. ער עי( ישיש במררכי שמצאתי מה ע"כ טודרום, בר' יצחק ושלוםמצוה
 ס' מחבר יהודה ב.ר נתן רי של רבו חוזהו -נס DD1'-ו שכי גראסס הת עלהתימה
 קודם חי דעכ'פ מוכח וכו' שצוה תם רבינו ראיתי אמנם : שכתב דממה וליתא"מחכים,

 "י( הסליחות ועל עג( המחזור על פירוש חבר דילן טודרום ב"ר יצחק ור' - ' תתק"לסצנת
 : בפתיחה ונ"ל הרמנ'ן את תדיר מזכיר הה( גבירול בן תילמה ר, של האזהרות עלובפירושו
 בן שלמה ר' הפייט' יסד אשר באזהרות הנרמזות המצוות בעמרי מסתפמים רביםראיתי

 קשלרי אגוהם הרופא במציאות: היקר טר"מ, שנת נאפולי דפוס ע"פ שמותם ואלה)ח(
 בכרצלוגה איצק, טודרוס דון נגירונה ה', קכליר יונה רון בנדיט, טאשטרי הרופאנושלרון,
 גראסיאן, בונוגיינור דון שאלתיאל, בונפוש דון הנשיא דיצקורטאליא, יהורה דון הלויהנשיא
 קרשגין. אשטרוק רון והשר בונפוש שטואל דון בטראגונה קרשקש, חסראי ר11הנשיא

 461, ע' ליטעראטור אונד נעשיכטע צור צויץ, ראהגל(
 465. עמור 1886 החדשי במ"ע עי'ת(
 שם. גרר,ק ועי' ט"ו ל"א, ביחזקאל כדאיתא ~יסה שצ,ל ונולת"(
 רע'ז. הערה 182, ע' להלן עי' וישיש, זקן מרדכיתג(
 17 סי' מינוען ובכת"י 1076[ סי' ]אוה"ח שמות פ' עינים מאירה בס' הנוכרוזג(
 בעחמ לר' ידות שתי ובם, ע"א מ"ר רף הנרחם טוב שם בתר בספר 287[, ע' רמש"ש]רשימת

 24. ע' ריטוט גפ' צונץ וע' ע"א. מ"ב דף לו:זאנו.די
 שם[, ]רמש"ש ותרומה יתרו ויחי, פ' עינים טאירת בם' הגיאומי(
 טכת,י ב"ג  והעתקת פפר,מ, להעיר אשר באוצה"ס כעת 87 סי' מערצבאגער כת"ימה(



צבוא

 אל טונתו תכלית אל הסעו שלא לפי בידם עולה הכוונה ואיז רבים ישפפו יגגניוול
 בסדר נמצאו אשר האזהרות לעומת פמ שטתי כן על עליו בנה אשר היסורמקום
 סוד סי מכ וחבר - וט/ הלטת געל הנאון יסוד ראיתי ונם ז"ל,,. עמרם רהמגון
 : כתב ובסופו השלם. האמת היחוד סוד הוא מ לדעת י מהראוי : המתחיל טי(לכלב
 ברצלומ. )?( כהן אוגרן רי דובעכול

 איננו מ'( עולם לאור גינצבורג בארגזן דוד ר "rh~ ומשהא לחי באר דם'אמנם
 קליה לשנת קרוב חשורו השלמת הנתה הטייל ההיערת לפי ; דילן שדרוס בר יצחקלר'
 ע"ר מספרו Tornamira Johann דברי 122 בעטור שם שהביא וחקרו מה( ברילל הה,ובא
 בדי טספרו גאון ש"פ ף דברי ל"ד הערה לעיל הבאתי ונבר קנ'פ. בשנת ובדוההדבי
 אלה ומחקקתי הרהטי מאלף ע אד" בשנת היום ער : כתב פרק ובאותו פאריז, כת"יהארון
 די,טביא של עלשמותם נפש[ מהי ]= נ"נ תיבת שם ש"ומיף וסמה "י(. לוה עלדוברים

 נ(. החיים באור לאור דויב"פ עלה כבר ע"ה שבשנת למד, אתה טודרוס בשר יצחקזה
 "( ש " י ר פ ט ף ם 1 י ר * ב ל א י ת י רי רבו את 88( ]ע' הטחכש יוכירעור

 שירויתש או קס"ם סי, לבוב דפופ ביב מהרים = תשעים ס"ס חיא ]ארז אויריוישהנקרא
 אישתורי היב מאת ופרח ]כפתור ל 1 ד ג ה בשם אשר רצזזג מ.ס ע"ז פסקי פ"ר]א*1

 ציצית ה' ח"א ה.ים ]ארדעת רוש הק ני(, מ"א[ ע' תרנ--ניפ, יההטלם דפוסדושאו,
 ע, י'ב ס" טאכלות איסורי וף העב ]א"ת ד י ס ח ה 1 ע"ב[ פיו דף כיב דין פ'ר=נלנוסי'

 מפרי"ו יוסף ביר יחיאל ה'ר הורה וכן : איתא ו, סי' דיבמות פיד ובראזש ינדנד"286[
 שנפשי :י(, טדנפירא אברהם נ"ר יצחק רי דול תלמידו היה הוא - יג(. הין מארץז"ל
 החסיד ליאון ערר יצחק ב"ר יהודה ף של ותלטידו 169[ ע, ].93 תתק"ע ~mwקרוב

 נתעלה תתקפ"ד לשנת וקרוב 526[ עי .61 ובש 178 ע' רביעית שנה ]מאנחציןנפרי"ש
 לר' ור~ויב ק'ב[ שרש ]מהרווק תורה מקינכן נתנאל מר, ושאל שם, רבו מקוםלמלאות
 סי ח"א זא"ז משה ב"ר יצחק ולר' שע"פ[ סי, גיפין בטרדכי כראיתא ]טמיידבורניחזקיהו
 ר, עם ופרי ושקיל רצ"ב סים וע"ז )51%( ק"פ סי' ב"מ )2285ג ותשע"נ 675( )ע,רכיה

 171[ עי הי סי' ניטין ה' ח"ב ואיה בהנה ע"א ע"א דף ממ"י סי' ]סמ"ק יס( ממרכיליסשה

 קרם עלי בתוספות ועי' 268[. סי' הירשפעלד ]רשימת בלונדון להרבנים בבהמ"ד כעת היא"ארין
 דוקעס. הח' ע"י הפתיחה העתקת 406 ע' 1847 שנת שייענטס דעפליטעראטורגלאטט

 485. סי' הירשפעלד רשימתסו(
 צונץ. הח' לכבוד תרמ"ד נשנת שנדפס הייגל נם'הו(
 88. ע' הדח השנתי בספרומח(
 בצגת "ה לפרט פיה שנת אייר בחדרי והנוטר המחבר כנפש : כתב חיבורו ובסוףחט(
 גאון. בן זללה"ה אברהם בר טוב שם העליון,וכבגליל

 2269. ע' ,CB רמש,ש ברשימת עוד ועי':(
 בודאפעסט ובכת-י גהריעו, ובזה בזה מתחיל היה יהיאל ר' הרב ומורי , יוינא בכתיינ6(

 מפריש. יחיאל ר' :איתא
 148. ע, 1889 החדשי גמ"ע הגואל או המול המלאך תמצא המצא גסגג(
 528. ע' .]ן( גס' וגרשסם 6 הערה 180 ע' הגרול מספרו כח-ז גר"ץ מש"כ ע.'גג(
 הלילה, עד ]לאגילהו[ הראשון היום כל צם שהיה מנהגו היה כן כי עלם והעידמן

 ע"א[ קיב ןרף רי"נ סי' ובממק תת-פ[ סי' ס"ק ]מרדכי אחרים משל ליהנות וצה שלאיען
 איסורי ה' ה,ב הא'ח העתיק ומשם א " ג י ר בשם אומר יחיאל וגינו שהיה מה הגיאגהג"ה
 tw'at1 וצ.ל ריצועם בשם כתבו תרוטט ס"ס חולין ובטרדבי 298 ע' י"ז סי'טאכלות

 877. ע' .3ן(:ס(



 מחכיםספר

 יצחק ר ufin ? לאטם הטדעים ובתוכם ס( הרנה מלתהם ופעמיך יי( פומה ףועם

 לי-
 משה הר"ר בן יהורה ר נט(, יקר רבינו נס(, הסטיק פ' שחבר סקורביל החוטם בעליסף
 יסף ר' OP' מתטנמרנ בתך ב"ר מאיר ר ס6(,. חיים ביר pnr ף ס(,הכהן
 ב"ר פרץ ר' קי(. טטרנבורג ישראל ב"ר ידידיה ף ap), אברהםב"ר

 בר, יצחק ה*ר בן אלכמנררי הר' כתב : איתא ק"ד דף ליה סי' קאמברירגע ככתייגי(

 טוביה הר"ר מורי' לפני תורה כשלמד לוי יצחק הריר מרי טאנא שמעתי : תשל מדוראמאיר
 ע' .93 בם' ע"ז סש,כ עי. וכו'. אצלו יושבים שהיו וראה מפריש יחיאל הר' לשם ובאבצרפת
 ובו/ 626 וע'198

 אלה בם' כרטולי אליקום ר' ]שהו"ל ה' ע' מפרי*ז יעקב לר' הקברות כתבי גםיממ:ו(
 תלמ.רים. מאות שלש יחיאל לר' לו שהיו נתב חרא[ ברימעלהמסעות,

 בהרטופ באילן ודבוקים האילנות מן שגדלים עוטות ואותם : כהב ריי בסי' ושםנח(
 ה' ח"ב בא'ח ועי' אומרם. היה יחיאל רבינו מורי וכן העוף. שרץ משום אומרם היה ר"ישלהג
 ובשו"ת ווילגא פרסום מ"י גרמת ע"פ תשלזה סי' חולין ונמררכי 889 ע' קיר סי' מאכלותאיסרי
 ק"מ. סי' ד"ל ב"בטהרים

 שמעתי כך : הביא חמיו לסי' בהגה רגיטין ס"ט להמררכי סביב אשר הגבורים בשלטי:ט(
 זצק"ל. יחיאל רבינו טפי ששמע יקר הרזר ספי ששמע פרץ הר"רממורי

 628. ע' .3;(ס(
(hpגם' הכהן צרוק ר' הח, ןשהו"ל עה"ח בספרו הטקנא יוסף ר' כיון שריו ואפשר 

 ודם : זז-ל 65 ע' בלק בפ' תרס-ג[ , ברלין נרלינר, מהר"א הח' של היוגף לחג אברהםברכת
 הריו אל אטר מפריש הק1נצלייר כי לי פפר יצחק כה"ר אביגדור ר' הרב ישתה.חללים
 והם ישתה, חללים ורם בלעם נבא שכן הערל רם אוכלים אתם שמה, והוא יצחק והר"ריחיאל
 רם זחו כי לומר לכם ]היה[ וגו' אחור חכמים משיג זה מקיא עליהם וקראתי ענו, ולאעתדו
 טרף יאכל עד ישכב לא יתנשא וכארי)ה( יקום כלביא עם הן הפסוק לראש מוסב ישתהחללים
 .03 בם' גריזים הח' מש"כ ראה אליו. שנמשלו לביא אותו או אוי אותו ישתה, חלליםורם
 629.ע'

 ובן : ע"ב ד' רף שי"פ, שנת דיטרינט ריווא רפוס מהר"מ, נרכות בס' כתר שכןקנ(
 ככתבו תמצא הענין וכל וכו'. לאכול רגיל היה לא זצ.ל מפריש יחיאל ה-ר שמירישמעתי
 ובפמ,ק ע-ב סוף ל.ז רף ברכות בתום' ועי' ק,כ ס" ברכות ובמרדכי שכ.ב סי' בתשג'ץוכלשונו

 69. ע' תקכ.א סי' פארמא בכתיי בריין רפים ב.ב מהר.ם גשו"ת וע" בהגה. ע"א טיט דף קנ"אסי'
 ומעשה : תשמ"ב בסי' איתא שי.ט רטרינט ריווא בדפוס ליגמ.ת מרדכי כהגהותסנ(

 נאם כולס.... והשוו העיר חכמי כל אספו מקירג"ל והריי יחיאל רבינו של בפרישתראיתי
 שכצ.ל הרמיא הגהות הניאו ווילנא וברפוס ויטאמיר כדפוס אמנם אברהם. כ.ר יוסףהצעיר
 וכו', יחיאל וורבי' נפרי.ש ראיתיופעשה

 ומרדכי פ"ב סי' תקע'ט[ ליוורנו לויה, ]סחנה רוטנבורג לסהר"ם שסחות הלכותקד[
 אדם. תולרות הנק-אים חיב הרשג"א ובשו"ת תקכ'ג ס" בקירושין ועיי'ש תתקיו. סי' קטןמוער

 תתקל"ר, תתקכ"ה, תשי-ד, תרצ'ט, ע"נ, סי' ד,פ ג"כ מהר.מ ובשו"ת ל"א, סי' זי,ת[]ליוורנו,
 סי' קיימונא ורפוס ק"ג[ סי' טינץ מהצם ]= תתמך וס"ס תתקפ,ה תתקפ"ב, תתקזפ,תתקע-ז,

 ולדף שינוי נעשה סד"ה ע"ב ס"ה לרף תקע,ט[ ]ליוורנו נזק DD' על r~b רבי' הרב ובתוס'ייג.
 ע"ג נ' דף צ'ט סי' תוך הראיש בן לר.י יהורה וזכרון צ"א סי' א,ז מהר"ח ובשו.ת בסופוס'ז

- השתא, ר"ה ע"א מ", וכחוכו.ז והלכתא ד"ה ע"ג מ"א עירוביןונתוס'  כסא עי ישב והוא 
 יודענשריינבוך דשם בם' ראה בקולוניא, וגם 168[ ע' 1868 החרשי [v'Q בשפיראההוראה

 ער ח"נ משנת 247 266, 261, 268-65, סי, 1888, בערלין קוהלן, צו לו'רענצפפחררעהער
 ראם נספרו וז"לפעלר 41 ע. האורה לס' ומבוא 26 ע' למג"ד במבוא וע" ק'י. אוק"ה

 געשיכטע בס' ועקשטיין 888 ע' 1898, כערלין מעמשרבוכעס, נירננערנער דעסמחרטיריליגיום
 ישראל ר' אביו ואורות 8.- הערה 146 ע' ג8טבערג 6ירסטביסטום עהעמשלינען אים יודעןרער
 המידכי על בפפרו קשהן 40, ע' געשיכטע צוי שונץ, מש.ר ראה אברהם בכר שרגא אוריבכר
 378. ע' הנ"ל בס' וזשלפעלר 126ע'



מבוא

 היה אלפים זל שנת תסוו ש ב' וביום סו(. הזן שמחה ור' ק"(אליהו
 ליווינ הסלך במעמד דומן ניקולי המומר עם rp) וישח יחיאל לר,לו

 מפרי"ש יחיאל שרביט ברוך ר' בשם הביא פ"א דף הנ"ל ופרח כפתור ובסי ואמו.התש.עי
 נזמן קרבטת ושיקריב הששי לאלף עשרה שבע בשנת והוא לירושלים לבא אמיז"ל
 כתבי סימם אלו : וז"ל 512 סי' פארה מבת"י העתיק 125 ומ 1874 ההרשי ובמ"עהזה.

 לו יש אשר מפריש יחיאל  רביט מהרב נאמן ntbw יעקב ר' הביאם אשרהקברות
 שאר ובכל והעכו ישראל ארץ גלילי בכל ]ו[בא והלך תלמידים מאות שלשבישיבתו
 עשרך ושמנה אלפים הי ובשנת קמ( דפריש הגדול למדרש נדולה נדבה להוליךגליות
 הלך ימיו ובסוף נ,. סי' iWP בסמ'נ אוהביא הנט מטופס כדמוכה בפרי"ש יושבעודט
 זצק"ל דילעבש ערר המכונה יחיאל רי של בט קבור הנימל הר בתחתית ושםלעכו

 הנוכר שישא ע'ו  העיר 91 ע' -93 במפרו נר"סם והח' 1[ ע  .3 %  105, במ"עונייבויער

 שנדר יהיאל רבינו של בט דילשוט מושירא ראה : ס"ז דף 781 ס" ב"ילייאנאבבתיי
 ארסלי יוסף ר' נמי וזהו אביו, לו והתיר ישראל לארץ לעלות מתפיסה כשיצאברבים
 בסרר והובא אליעזר ב"ר נר-טון לר' ישראל ארץ גלילות בס' הנזנר יחיאל ר' שלבנו

 מרדכי קליו, סי, דאל בשב ]מהר"מ תשובותיו ומלבד - קט(. י"ה היא לשנתהדורות
 ר"ה תרומה פ' עה"ח  וקנים לדעת והוראוה'1 פסקיו פשעיו, ותקפח[, תקניז סי'פסה.ם
 פומנץ במה פ' ריש ת ב ש מרדכי 1up' ס"ס לאוין סם'ג חקת, פ' וסוף  הרשת אלתחת
 תקנית,  תקנ"ו, תקניו, הקמ"ר,  תסמ"ג, סי' פם.חים  תקב*ר, ס" ע*רובין תנ"ו,סי,

(OPסוף ו'  3רף י"א בסי' וכתב  מה  וראת פעמים כמה הביאו לסמ"ק בהגהותיו )ע"ב  
 שנ"ב, שיזנ, yp~' צ"ח, סי' לתשב"ץ ובהגהותיו  ע"ב( )?"ר ריר וסי'  ע"ב( )ס"ה ;פעום"

 כ"א סי' קרושין 11(, )ע' ת' סי' מילה ה' הזב ל"ר, סי' סעורה ה' ח"א ובא"ח ושצ,חש:.ט

 ונדרים שבועות ריר(, סי' סמ"ק = )849 פזה סי' מאכלות איסורי )171(, ה' סי' גיטין)64(,
 הנ"ל לב"ק רש ובתום' תע"ג( שכתמי' מררכי הגהות = שצ"ח סי' תשב"ץ = )499 ט"ופי'
 סי' גיטין ובסררכי רגו( על שחולק תמצא תקצ'ח בסיי )ושם ע"ז סי' רקנטי ובפסקי ע"א()י"א
 ס" 668 ע' לרחיים באוה"ח ועי' וקמ"ב. נ' סי' וכלבו ותרע"ט תרי"ג תקמיט, סי' וחוליןתב"ג
 וכו'. 88 ע' המרדכי על .בס' וקניהן 41 ע' געשיכטע צור וצונץ5"11

 ובשל ז-ל הו*ף וכתב : הביא ע-ג( ט' )רף כ-ו ס" תפילין ה' ח"א היים בארחותקו(
 בסרר לחוש ראין יחיאל ה'ר נשם מתאונה חזן שמחה הר' אומר חתוכים קלפים ד' שהןראש

 כ4 קבלה שמעתי : איתא בהגה ע"ג סוף נעה רף ע"ג סי' הנדפם שבסם'ק אמת הןכמנתן.

 ע' געשיכטע צור צונץ הח' שראה בכת"י אמנם הספר, מן חסר שמחה ר' ושם יחיאל ר'מירי
 טאגאצין במ"ע קשהן הח' שכתב כמו בודאפעסט בכת"י מיה מדיון חזן שמחה ר' איתא91,
- מד4גון. שמחה הער כתוב ? סי' ובכת.י 98 ע' רביעית,שזה  בסמ"ק שם שהביא מה ועל 
 יעקב 4ה*ר : בכתיי שם הוסיף יהיאל רבי' הרב מורי כשם בהגה עיא סוף ע"ד דף קב"הסי'

 ע"ר[ ל"ת דף זקנים 1רעת עה.ת בתוס' הנזנר שוהו שאפשר שם קויהן הח' העיר וע"זמדיון.
 וגם דיגון, מהר"ש או דיגון מהר-י וצ"ל מרינין מה"ר ראיתי אמנם : העומר שני ד"ה בשלחפ'
 ע' .93 בם' גרשסם הח' דעת וכן דיגון צ"ל רינון שתמורת 91 ע' הנ"ל בס' כתב צונץהח'
 מוכח משנה לחם ד"ה ע"ב ל"ב דף ת"ר[ ]ליוורנו, זקנים הרר שכם' עה"ת מתוס' אמנם152
 ועי'  679( ע'  .7;( 89, ע' געשיכטע צור ]צונץ, מקינון יעקב ר' דהיינו מקינון מהר-יודצ"ל
 ע"א. b'Sp דף בהגה רפ"א סי'בסמ"ק

 ושכיחו גם : שם שכתב שמ"ח סי' נצחון בספרו מילהייזן ליפטשן יו"ט ר' רמו ועשקו(
 וכו'. ה'1 ישו ששני להם פרי*זחכמי

 שלפור דער אונד ערציעהונגטועזענס רעם געשיגטע גידעמא:ן, הח' של גפתנו עי'טה(
 נ.ז. הערה sty~1 817 ע' ח"ב יודען, אבענדלשנדישעןותר

 CB ורמש'ש 166 ע' געשיכטע צור ]צונץ, אליעזר ר' ושמו יחיאל לר' בן ועודסט(
 975ן.7'



 מחכיםטפר

 טנ(, תרציא ב*צה,סיי עג(, רבות פעמם פסחים ערבי ובפ' ע"( ותסע"ר ע(תקסיז

 ס4' ב"מ תסיט, ס" מפין קי"ם, ס" יכטות מרדכי גהות ובה תש'נ סי' ןמנהדרי

 ל"ד, פ" סעודה ים ינו ס" תפילין וף פ-1, ס" ציצית ה' חיא מ י י ח ת 1 ח ר א ובתניו
 )פ28(. יזר סי' מאכלות איסורי "' be)t )9 י*נ מ" קידושין ה' בח"ב וגצם י"ח, ס"בהם"ז

 ת 1 כ ר ב למסכת תוספות שחבר נראה )602([ א' סי' פומאה ה' )442(, א' סי' צדקהה'
 רמ"א ס" ]סמ"ק ת ב ש מ"ב[, הערה ולעיל הואיל ד"ה ע"א מ'נ דף שם דילן בתוס']9'

 ]בתום' ם י ח ס פ %%, ושפ-ה שיל ס" שבת מרדכי ע"א, וקליפ ע"א קל"ו דףבהג-ה

 מניחר ד"ה ע"ב ק"ב דף אין, ד"ה ע"א ק' דף שתחסוך, עד דיה עזב צ'פ דף שםדילן
 בשם עי( נ'ג ס" ובכלבו טת( ע"א מ דף קנ"א סי' שבסמ"ק בהנה בים, ד"ה ע"ב ק'פידף
 קטן 10ע7 531[, ע, 1'03 ביצה עי([, מ' אות ומצה חמץ מה' פיח ובהגמיי'סד.פ

 ]נתוס' כתובות ע"([, ר'פ בשם ינ שרש מהרי*ק בהנה, ע"א פ"ר דף קצ"ה סיע]סמ"ק
 כתובות ומרדכ. יחודי ד"ה ע"ב יזח דף יסא ותוס' לאשה ד"ה ע"א פיו דף שםו-ילן
 סופרים בדקדוקי שהביא סכת"י הנראה כפי 200, ע' ד' שנה ]משנחצין ן י ש 1 ד י ק ק'לגסי'

 שם ].03 וחולין 531[ ע, הכום ות נח מ ים, זבח ק, ב" 81[ ע' לברכותסוףבהקדמתו
 מאכלות איסורי ה' ח"ב חיים וארחות ן י 3 י ד ס, עוד וחבר תרי.ב[עע(. סי' חוליןוסררני
 ר, הוא פה( תע"ו סי' ח"א בא"ז פרי"ש זקני בין הנזכר יחיאל ר, אמנם - ס(. קזבס"

 שהובא נם. ווהו פי( ו24 ע' ר"פ סי' שבמחץ מפריש הנדול מתתיה ר' הרב בןיחיאל
 יצחו ר' צ"ל דע"כ וליתא, שם תקם"ח סי' על גם רמז 630 ע' .03 בס' גרשסס והא'ע(
 שם. הרמ"אובגירסת

 תתכו, סי' ע"ז במרדכי נמי שהשא וזהוכ"(
Ouשים שנת דטרי:ט ריווא בדפוס אבל סימנים הזה בפרק נתנו לא שלפנינו בדפוסים 

 וכו'. שמת של"ר, שכ"ח, ש"ט, בסי' שם ועי'איתנהו
 אמנת ז"ל. מפרי"ש יואל רבינו חמי בגיח נוהגין ה'1 וכן : א.תא שלפנינו בדפוסיםעג(

 ששל 687 ע' .3;( בס' גרשסס והח' 1 הערה 84 ע' המררכי על בס' קאהן הח' ע"ז העירכבר
 אלא המררכי דברי אינם אלו ודברים תקכ"ר. סי' עירובין המרדכי מדברי נמי כדמונח 'חיאל,י'

 ליתנהו. המררכי של ובכתיי הגליון על א, שכתבהגה
 נרה. סי' ור"פ קערה סי' לבוב דפוס ב"ב סהר"ם תשובת וזהוען(
 44. ע' געשיכטע צור צונץ, ועי'  וכו'. יחיאל רבי שיטה בתוספות שראיתי וכמדומהעה(
 משמע. מפרי,ש יוסף ב"ר יחיאל רבינו משיטת ע"ב: נ"נ דףטו(
 יחיאל. ה.ר בתום' מצאתי 1כ1עז(
 a"y ליד רף צ"ז פי' בסט.ק ומקומה וכוי. פי, יוסף ב"ר יחיאל רכינו גתום' ומיהועה(

 הזה. כלשון בנדפס ל'תא ושם מק.בכהגה
 וכו'. פירש אלחנן רגינו משם יחיאל רגינו בשיטת אטנםעע(
 המישי. גדין עכ"ל שתבר... בריקן מפגיש יחיאל רבינו דעת נמי וכןפ(
 ברבר ונתתי ונשאתי 1כ1' בתשובתו זצ"ל מאיר ה.ר בן שמואל רבינו כתב : וז"לס"(

 רני והרג יחיאל ר' וקרובי אברהם בר יהודה וה"ר מתתי' ר' הגאון פרי"ש זקניבפני
 עוד. עגו ולא ועמדו טוב ]יום[ נ"ריהודה

 על המלך אל טשמודים אחת פעם הלשינו בפריכן רורבלוז בר' יצחק ר' יספר שםכג(
 שהיו ישראלכל

 משליכיי
 הגוית על כשפים להטיל הסת מאחרי שחוזרין בשעה אחוריהם עפר

 הגדול מתתיה ר' הרב גן יחיאל בר' משה ר' הרב אל וקרא הרע לשון קיגללהטיחם.
 בשובכם הג.ימ על כשפים מטילין שאתם עליכם ששמעתי הזה הרע הטעשה מה 6 ואם'מפריש
 שעתיד בהק' מאמינין אכל גישרא', לזאת תהיה לא ח,1 המלך אדוני לו אט' הסת.תאחרי
 לאחר שהעשבים שכשם בהק' אנו שמאמינין 6מ' המתים כלפי ומשליכים העשביםתולשים נשאני אותו קורין ואנו הארץ כעשב טעיר ויציצו עליהם אומר אחד וכתיג מתיםלהחיות
שכבישין

 ונובליי
 אמ' להחיותם. הק' עתיד שטחים אע"פ הסתים כך וטפריחם, חוזר הק' בארץ
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 דף תריה ס" לר"ת הישר ]ספה שאלתו ע4 השיב ודשת 'סג( הא שאדיה ;ע"א דף ע"זבהוס'
 ובו- ע"א r'p דף ראפ ב"ב טהרים אה'ת נסוף ששפיו הקהלות ובתקטת סי( עשב[ע,

 יחיאל רבי' פס( בפני קרא:שראה יוסף רביט העיר וגן : איתא ע"ד קרפ דףדחפעספ
 .103 ובג ס~( 6 הערת 188 ע' ה"ר מטנחצין במ"ע ניקסם , האי . מש"נ וראהמפר-צ.

 0)א*עי
. 

 סיג 88[ ]ע' כהן חיים ר, ייברי בספרו דגיא הני עד הנוכרים אל4ומלבד-כל
 העזרי אבי ממקור ' דלה דלה ונם 40[ 82, ס"( 89 ]8; ור"ת ]18[ נאון וצלוםרב

 גאון יהודאי מר נדולות, הלכות ובכ"מ( )2 ב"ר מקומית(; ובכמה )9 אנדה]45[,
 )20(. זקנים ;מחזורים )422 מחזורים ובר"מ(, )8 טדרש ~כ"ס(, )2 ירושלמי881[,
 סופריפ מס' )26(, עולם ]8ג;סדר מרכבה סעדנה פט(, ולכ"מ )45 מויפרימחזור

 הר"ר פ" )18(1 רשמם פ" ובכ"מ(, )44 רש"י פ" )7(, המחסון פ' ובכ"מ(,)9

 תוספות 5ג(, ובכ"מ( )2 דריא פ-קי 65(, ובכ"מ  )87 פסיקתא 5(, 91[ דברכותשמעיה

 אלהיך, ל"י אתה קדוש עט כי זו; היא וטובה גדולה אמנה עושין. אתם כפה כחכם יישר א-כלו
 חרב שחזר כזון הגדם. כל זה כי אמונתכם בטוב יודעים אינם כי עליכם המלשיניםארורים
 לכל. יני ביר מלה לב מים פלגי ואמרו למקים הודאה גתנו לקהל, סיפר לשלום המלך פנימאת

 הוסטת' : לשון מענה ומי"י ליראיו סודו המגלה בחך יעשה, כעיורו הטונ וי"י יטנו. יחפץאשר
 ולטען דבר של טעמו יודע למען פויש, כעיר נצרפת שהיה מעשה מקום של בשבחו לספרזה

 להשיב 'דעו ואם בנטפים יהשרום שלא הנוים אימת מפני המנהג מלעשות נמנומן רבים כייטצא

 חן. חכם פידברי
 סופרינו פליטת בס' וע.' רשנ"ם, פי' שצף ואפשר יחיאל, רבינו משום רש"י פי'סג(

 48. ע' ח"א בערלינר, מהר'אלהת'
 ל"ר. 6י' תרנ"ח, ברלין רפוס ראזענטהאל, מהר"ש הח' ובהוצאתפד(
(ODיוסף ר' העיד וכן : גייס ושם קיד סי' מינץ מהרים בשו"ת ג"כ נדפסו אלו ותקנות 

 מפריש. יחיאל מרבינו כן פסק שראהקרא
 מקוטו. כאן ואין 4 להערה שייך גערכין התוס' דגרי על שם שהעיר ומהפו(
 סברתו הניאו ע"ב; ע"א 4ף 6"ד דין ובכלבו י' סי' דר"א מוסף תפלת סדר ובא'הפ,(

- שמו. הוכרתבל'  ובראבי"ה 22 ע' למחי ובמבוא 879 סי' 405 ע' באיה"ח אודיתיו ראה 
 .1,( גם' גריסם הח' דברי לזה והשוה ע"ב. ח' לרף בהשמטית ושם מ"ג מ"ק ס"ז סי'ברכות

 עולתה ד.ה ע"א ה' שקולים, ד"ה ע"ב ד' דף זנאים בתוס' וע" 449. ע' לעיל ומש"כ 616ע'
 רגמר ור"ח טבול ע-א י"ז שכן, ע"ב ט"ו ושמע, ד.ה ע"א י"ב מיעט, ד"ה ע"ב ושם מה,ודיה
 סוג הפסח, ד"ה ע"כ נ"י ההוא, ודיה לענין ד-ה ע-ב ל"ג לר"ת[, 1שהקשה קמבר ד"ה ע"בושם
 לפקראה, ד"ה ע"א צ' אויר, ור"ה שרת כלי ר"ה ע"ב פ"ז למעוטי, ד"ה ע"ב פע מה, ר-הע"ב
 מקובצת לשיטה בהשמטות ועיי"ש בןש. ר"ה ע"ב ק" אין, ד.ה ע.א ק'נ הבי, אי ד"ה ע"בצ-ר
 1הוסיאטין ע"ז י"מ אלחנן ר' ובתום' ע"ב. ל' לרף ושם חבר חיים הער תירץ שהביא ה'לרף

[w*elnמנחס ר' ובפסקי לי. נאמי חיים ה"מ בשם : כתב שאמרו בפקוס אף ד"ה כ"א לרף 

 וש"צ. שמ"ג רכיה, סי'מריקנטי
 ת"ח. הערה עיי"שפמ(
 המחיר לשון הביא מקומות ונכסח תקע"ג. הערה 48 וע' שע"ח העמה 29 וע' ועי'פע(

 במקומו. ואחר אחד כל על והעירותי שמו הזכירולא
 צונץ; 1292, סי' 806 אוה-חע' 42, ע' )תרל"ט( שריל ונחלת 47 ע' קדם הליכות עי'5(

 וחלק 187 ע' ח.ר סשגאצין 8י ע' י.א חלק המזכיר 28, ע' ריטום 64, 68, ע' געשיכטעצור
 ובטמוא 162 ע' המררני על קשחן הח' של ובמאמרו 78 ע' 1886 החרשי ובמ"ע 88, ע'עשירי
 עפשט'ק והח' 609 297, 196, 179, ע' .3ן( בס' גרשסם הח' מש"כ וראה 1-8, ע'למחזו

 הוברת 1897 החדשי מט"ע מיוחרה ]תיצאה רש"י של ופותרו תלמירו שטעיה ר' אודותבמאמרו
 ז. הערה סק'א מ"ח ס" ראזענטהאל מהר"ש הוצאת לר"ת, הישר מס' 1 הערה 6 ע' וז'[1'

 ! שלנו בנו6האות וליתא 5ג( קכ'ו. הערה 9 ע' ועי'55(
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 ר' דברי מביא שהמחכים תמצא ונם )48(. תנחומא ובכ'ם(י )16 תוספתא)80(,

 בהערה לקמן שכתבתי מה ע" שמו, הזכיר מבלי האשפל מספרו אב"ד יצחק בראברהם
תקנ'פ.

 ושאבו לאות הלכו אשר והאחרונים ה-אשונים הפוסקים דברי אל לבך תנהועתה
 : לעינים לנו המה בספריהם שהסאו והויאותיו ופסקיו חכמתו,טמקור

 סהר'ר והת, פסח של הנדה ע% פירוש וחבך ידו על מיס יצק אשי תלטשא(

 ושם 5ג( ?65-7 ע' XXY כרך 1892 בשנת .REJ במ"ע לאורה תעלומה הוציאקיפמאן
 להביא מסבב היה נ"ע נתן ר' הרב מורי האמנם : הקירעה קורס נם-י בדבר הביא 69בע'
 70 בעמוד וגצם - נוהג. אני וכן הקידוש קודם אחריו ידיו ליטול יהאבהו דבי אלעצמו

 כתב וכן : הגליון על כתוב קידוש של טס אחר שקש מלן ברכה לברך שאיןכנידון
 בחוץ כדקרם סנביהיס אין ]שמסעם צרפת רבני דעת כן : כתב 71 ובעמודנ'ויר'ני;'ה.

 היה וכן עניא[ לחמא הא לומר אותה כשמנניהים הקערה מן והביצה הזרוע להסיראין
 היהירי וטורי : איתא 73 בע' ושם 5ן( תלמידו. הא אני ונם נ"ע נתן ר' היב מורינוהנ
 הברשת ועליהם מהם נעשו שכבר מצות מהשתי ע מאי לקהת נוהנ היה נ"ע נתןר'

 שחרית סעודת עד מניח היה השלישית והשלמה הכריכה סהם[ : ]נ"ב ועושההנזכרות
 : ]נ"ב בנרכה מצוה ואחת אחת כל על לעשות כדי המוציא ברכת מברך היהשליה
 חברותיה כשאר והיא ברכה בלא נאכלת להיות שמורה %שוא זו עניה )"( רבם כתבועליה
 טס ימזונ : כתב עמוד באותו ושם נוהג... אני וגן השוב מנהנ תה וערוכה[ בב%'טמורה
twt~u.בשתי המזון ברכת לביך נוה: היה נ"ע נתן ה'ה'ך' ומוי' המזון ברכת יברך ועליו 
 שהבעל האחרים מהשלשה זה כוס נ-ע דלא באמרי אחר[ ולא הוא : ונ"ב אלולילות
 אותו כל שסדר ועוד עשה מה יוסי למה הה מהם ואחד אחד כל על מברךהבית
 רמיא דיריה עליה כן על לעשותו : ]נ"ב הסדי בעל על או הבית בעל על מוטלהלילה
 5:(. נוהנ אר וכן ופרה כפתור וזה אהר[ עלולא

 רבו דב-י כתב אשר 5[( יהיה[ באמונתו צדיק ]= צב"י אליעזר ב"ר יהודה ר'ב(

 1. הערה 67 בעתד וע'י'שיג(
 תחנון ה' גאבודרהם המובא הט:ערות משטית גס' כתיג שנצא מה הביא ושם5י(

 פורים ע"דן, ]מיז 1' משנה פוף סדל.ק.ן בטה ע"גן, ]ס"ה אבות מגן agp], ל"ט דף פראגןרפוס
 דין חיים וגארדיות ע"כ[. ןפ.ב ר"ה הפלת ע"נ[, ]ם.ג המגילה בקריאת שם ע.ד[, ]מ"בטרגית
 דבריו הביאו מיס ריי סוף ושכלגו ע"א[ כ"כ ]דף ג' ס"ס י'ח אחר וכחמישי בשני שמוסיפיןמה
 וככלבו ע.ר[ ס"א ]דף י"א ס" ע"ש תפלת ס' נא"ח טעמו שהביאו תמצא וב-כ שמו, היכירוולא
 ! המוערות משם-ת געל של שכו גהעלם נתן ה"ר דברי תוך ליהדין

 רבנו. שצ.ל ואפשר5ה(
 כפי הגליון על והגיה שה61יף הצרפתי שלמה ב"ר יעקג ר' בירי היה זה ופירוש5ו(

 ישועות כקונדום לעיין העיר הכת"י של ע"א ט"ו וברף גירי. שתיה אחר כת"י ע"פהנראה
 : חלקים ג' ובו הטבע והכמת מחקי ס' והוא .8 .( 227 מ.' שנפאר.ז גאוצהים המונחיעקב,
 נאורים סובלים מהם איזה למהלקותס, לבקומותם המקיאות גאורי דרכי על י?קג ביתחיא

 כל סובלים סהם ואיזה לבר והמליצה הרמז או הפשט ררך רק ס.גלים א'נמ מהם איזהשונים,
 ח"ג סשה. ביד מצרים על ד' שהביא סכות עשר ענין על יעקב ישועית ח"ב הביאור.דרכי

 בראשית מעשה על ומאסר התורה מלסוד יותר המסת מעשה גדול כי יוכיח תקבקהלת
 הסגפה אדות רבתי, אגל וגשמו הקימות. מאמיני דעת לסתור העולם הדוש עלבמופתים
 גנותיו ושתי ישראל ר' בנו במגפה המתים ויהיו קלת בשנת באגיגיון שהיתההנוראה
 ואסתר.שרה

 ורבו טווו לפני עע ה"א בשנת ויסרו תקמ"ג[ ]ליוור:ו עה'ת יהודה מנחת פ' שחבריו(



 . מבוא,

 והוסיף 5ע( ש י רוי פ דר ם ב .אחת לאנודה וקבצם ספר על צבור.,4"( שליח מנחםד'
 בראשית ת"ל לחפצו הנדרשות כפי וקצרות ארוכות בהנהות המחכים מס' מאס-ם:מה

 488 ע' כאוה"ח ועי' בהקדסתז[ ]כ'ב כדבריו בו וכתב ז"ל מגחם ר' הרב בן אליקים ר'הרב
 96. ע' געשיכ-ע צור צונץ, 61ש,כ 859סי'

 רער ליטער6טורגעשיכטע 184, וע' 28 ע' רי~יס 98, ע' געשיכטע צור. צונץ,5ה(
 ולא נחת לא זאת כל עם 940, ע' .גoa 0/ גושטס הח' שכתב מה י"אה 2%1 ע' פ"ע,יעמינשגשגשלען

 שטזכירו יהורה טנפת ס' המחבר הוא אליעזר ב"ר יהודה ר' שתימירו להחליט כזה דעתישקטה
 ]רף אצוה אשר כל ואת ד"ה תרומה פ' ריש וז"ל כלי הכבור תואר וכלי אחת פעם רקשם
 הר"ר סטורוייש ?בור שליח בעיני נשגבה גדולה פליאה וכו'. יתרה .זו 1"ו הרי פוש" ע"ב[ס'ז

 .ע"ב[ מ"א ]רף יתרו פ' סוף ולעיל עמל. ואת בלא את כתוב מדוייקים בספרים בי ז"למנהם
 - וכו'. למחוק שאין סטורו"ש צנור שליח מפי דימעתי ואטנם כתב: אלהים וידברויה
 עכ"פ נראה ]17[ התשביץ ורברי [ao] לסמיקל פרץ ר' הגהות שהביא טרוייש מסרר מה,ויה'

 ב"ר יוסף ר' שאביו פשוט הרבר איפוא א"כ הששי, לאלף הראשונה הסאה באמצע חיוכמחברו
 112. ע' ח"ה במשגשצין שכתוב כמו ודלא רש-י של בזטגו שחי 1 עמוד לעיל הנזכר איננויהורה
 החרשי ממ"ע מיותרת לתוצאה .נו( גרשסם צו גלשססען : במאמרו נסתפק עפשטיין סהה'אוהח'
 קי"ג רף פראג רפוס ב"ב מהר-ס בשו-ת הנזכר סטר)ייש הרי"ח אם 11 ע' 10[ חוברת1897
 שם שגפפם טרין כמירור ג"כ מצאתי זה וראה חזן. יוסף ר' הוא ע"ר[ קנ"6 דף בלקך ]=ע"א

 ליקום בפי' מטרוייש הרי"ח ויסור סדליקין במה בפ' 6טרוייש הר'( פי' שהקיא רפ"הבשנת
 קי.א ]רף רכיב ס.6 סמ"ק שבהגהות בודשפעסט מבת"י הובא 98 ע' ח"ד משגשצין ובמ"עפרקן.
 וכו' ר"ב שר בתו אמו, בשם מטרויניש יוסף סה*ר ששמעתי כמרומה : שם איתא ע"א[ריש

 על פי' חבר זצ"ל.-והוא צמרמטרוייש שליח יוסף ר' מהבר' בזה'ל: איתא ,י סי'ובכתיי
 על ירידות וס' ע*בן א' לרף להבריל מר"ח בראשית פ' ריש 'הורה במנחת הנזכרקהלת
 בשלח ובפ' בסופי, מקץ וכפ' לרעות רזה ע"ב[ י'ט ]רף וישב בפ' שם ע"כ הנזכר לה"קדקדוק
 ספר בספרו שרבר סטורוייש חון ' יוסף הר"ר דבר ]וכבר רופאיך ה' אני כי ר"ה w"p] ל"ה]רף

 ע"אן ]ע"ה תסו כאשר ויהי ד"ה רברים ובפ' וא'[, וז"ל והעומרי' היוצא" שמוש בשערידידת
 חלק בחמזכיר ועי' Eonjugation] = תהלוכות ]בשער יבמי אבה לא ד"ה תצא כי פ'ובסוף
 בר' יוסף כה"ר הנכון יסר אשר חעיבור סור ונפרש גרבר עתה : איתא כת"י ובאותו 67. ע'י"ח
 8941. סי' סינכען לכתרי למש"ש וברשיטת 218 ע' חי"ב במחגשצין טש'כ ראה מטרו'ש. החזןיודא

 פריימאנן מהג"א הח' וגיסי עולם לאור תרם'ה בשנת וויוס צבי מאיר ר' הח' שהוציאיע(
 .Zf~B ובמ"ע כרפוס. המחכם ס' הכינותי אשר אחרי סובא זמנים זמן אלי שלתהוכפפד.מ
 אבא ואנכי 448 סי' שזחיה ena~ ע"פ והשמטות תקונים משרקס הח' הביא 148 ע' 1905שנת
 קלף על כת"י סרור נמצא בפפד'ם גאלרשמירט מאיר ר' ספרי באוצר : דבריו את ואמלאאחריו
 112 ע' תרכ*ח[ ]רעדעלהיים רוב יצחק לר' ישראל עבורת ובסדר קם": נשנת שנכתב טריוושבמנהג
 על הטעם בטרוייש ש"ץ שהיה מנחם ר' של תלטיר ?בי אליעזר ב"ר יהורה ר' שם שכתב מההעתיק
 ע' תרט"ז, ברלין קדמונים, גאונים ירי מעשי קובץ בס' השריל טש"כ וראה עיי"ש, רחום והואאמירת
 181 סי' 28 ע' המו"ל העקת עם שם מש"כ והשוה107

-  4 ע' - מ"ח. שרש צ"ל 8 הערה 4 בע' 
 הכא קו"מאנן בכתיי "( הערה 7 ע' - שט'ז. הערה במחכים עי' 65 הערה 17 וע' 25וטרה
- 29. ע' להלן עי' ואמג'ע, : איתא והאמבורנ ווינא בכתש אמנם מהר"ח,בשם  שורה 29 ע' 
 ויה"ב, בר"ח ישוררו וחחיות אמרים ובטריוש : איתא ע"ב ף לרף ערכין מקופצת נשיתה26
- 6. הערה 69 ע' גריטום *ונץ מש"כועי'  באחר גער נ"ע וטהר"ם 16 שורה בהגיה 26 ע' 
 יו"כ ליל ה' ומהרכיל קל"ר סי' מתשב'ץ יוצא רמפורש 40 ע' להלן כראיתא אמניע וצ,לוכו'

 6 שורה 27 ע' - תצ"ז. הערה 40 ע' לקטן ע4 16 שורה 96 ע' - כר"ת. פסקדטהר'ם
 ת"ז כהגרן הכל על ובס' מ' אות תפלה מה' פ'ג ובהגטיי'מ ותקיט קפ'ז חערה כמחכיםעי'
 וע"כ ר*א שאסר גררות ממר הוא ראיתו ועקר מדוייק אינו הלשון *( בהערה שם - 110.ע'

 - 49. ע' במחכים ומח 187 הערה 29 ע' - ע"א. טלו רף שם כדטוכח היה צבורבתענית
 ת' באות המצויירות שגטת'1 שההוספות ירוע הדבר ; *( הערה 81 וע' ***( הערה 50ע'
 האחרות וההוספות 948[ ע' ]מח"ו ר"ת של בזמנו שחי רורבלו גיר יצחק יר' המה תוספות[]=
 עור החמישי. מהאלף האחרונה במאת וחי המנהיג ס' שחבר הירחי נתן ב"ר אברהם לר'המה



 מחכיםספר

 רבינו הרב מיסוד ישריט זסדרים מנהמם לנודב בהחילי לעזרה לי יהיה דמום :דנריו
 יסר אשר ן ת נ ר, הרב דברי קצת תמצא ובו פרוייש הקדש מעיר צבור שליחמנחם
 ק(. דקה מכתיבה בהנהות כתובים והמה ם י כ ח מ הנקרא נאההיבור

 מ' ברכות מאה בהלכות חיא חיים ארחות בספרו מלוניל הכהן אהרן רם

 קדושיה בדין - א' סי' ברט ברין - ופירושו. קד"צ לדין בפתיחה - ל"ו. ל"ג, ק"(*כ*ו,
 תפלה בה, - עליו שטז הזטר ולא מ"1 ס., ושמע קריאת די - ומ. קג(, בי סי'מיושב

 י*ה אחר שאוסרים והמזמורים התחנות בדין - ק"ג. * ע-ה, ע"ד, קנ(, נ.ח נץ, ו", פ'סי'
 ה' - י"ו. יעד, ה', סי' י"ה אחר ובהמישי בשני שמוסימין מה דין - *ד. ונ', ב'ס"

 תפלת דין - ק"(. ס"ד ניח, קי(, ניו יד, שטו[, ]בהעלם מ"ב כ"א, פיו, סי' ס"תקריאת
 י"ב, סי, ונם י"א ק"(, רם קי(, וגי ב' סי' שבת עינ תפלת סדר - דע קי(, א' סיערבית

 ריעו 'נ,, א', ס" נתחרית שבת תפלת סדר - המחכים. טמקור נובעים פיו סי' ורובי"ג
 של מנחה תפלת סדר - *אי. חיי מוסף תפלת סדר - לר"ג. המה הי סי' ואף ד'ס"

 ה,, ומיי ד מסיי ומקצת א' סי' שבת מוצאי תפלת סדר - *ו,. ד', *ג', א" פי'שבת

 להבדיל ונהט כ"ז סי' הבדלה הלכות - המחכים. מס' המה ט' סימן וסוף וי סי'ריקי
 הובא שם ל"ג ובסיי שם. שמו נזכר לא כי אף לר'נ ע"כ המה ל"א ס" וריש נמיראעד

 הלכות - ד'. ס" ע"ג ע"ז דף המסח תפלות סדר - ב'. ס"ס ר"ח הלכות -פעמים,
 כ'פ. סי' הכפורים יום סרר - י"א. חי, ג,, .בי, ס" ר"ה תפלת סדר - פ"ו. סי'תענית

 בשם וכלשונם ככתבם המחכים דברי מניא ולפעמים - י"פ. סי' לולב הלטת - *מ'.ל',
 ע במחכים כ"א שם ליתא ובאמת האשכול בשם הניא ל"ז סי' תפלה בדו כנוןאחרים,

 בא"ה שהביא ומה נתן. רבי בשם באמת הובא י"א דין ובכלבו פ'ב בהערה ועי"ש6

 המחכים מס' הוא מקורביל הר"י בשם חי סי' י"ח אחר שאומרים והמזמורים התחנותבדין
 הנאמי וכל ז"ל יוסף הר שכתב מה הביא ב, סי, מוסף תפלת סדר שנת ובת 13.עי
 והמו"ל הר"ן שיפת הביא ב' סי' נסך יין ה' ח.ב ובא"ח -- 24, ע' מהמחכים הואשם
 ס.' שכ'ז[ ]ד"ו שלפני ובכלבו דלממה נתן ה-' הוא אולי : 1 הערה 646 בע' שםכתב
 ה-"ז. כתב איתא ע"ב קיד דףצ"ו

 שקדם: הדגר הונרר עכיפ זולתם. לחכמים 798[ 446, 374, ]בע' אחוות הגהות שםתכצא
 ע' 190 הערה שם - פיט. הערה לעיל שכתבתי כמו המח"ו ממקור שאב והואלהמהכים

 אור על אלא מברילין וא.ן צ"ל 4 שורה בהגה 31 ע' - ותקס.ב. תקכ'ה הערהבטהכים
-ששנת.  ט'. שרש במהרי.ק הובא 19 שורה 87 ע' 

 אמנ: ושוח'ה. פארמא ווינא, בכת"י ליתנהו שהעתקתי אלו שורות שד' אמת הןק(

 לעינים, לו היה המחכים שס' גרור נראה המבוא בהמשך אליעזר ב"ר יהורה ר' המסדרמדברי
 שניניהם. הרעיונות הלוך דמיון ותמצא הספר שכסוף ובהרוי נפתיההע.י"ש

 יותר. או פעמים שם שהזכירו מלתא * האי כי סימנאק"(
 ! שמו בהעלם דבריו שם הביא שהא-ח ותמצא קכ.ז הערה 9 ע' במחכים עי'קג(
 פרץ. רבינו אחר והזכירוק:(
 פרץ. רבינו קורם הזכירו וכאןקי(
 ל'טניהם. אחד מקור הוא שהמחם ואפשר המחבר, שם נוכר ולאקה(
 הזה. המאמר אצל נזכר לא ושם: ל.ו בהערה עיי"ש 8 ע' נמחכיס תטצא וכלשונו ככתבוקו(
 ! נתן לר' שייך הוא וג' ב' שבסי' המאמר גלקן(
 ב ע' ל'1 דף לב"ב בחירו'צ'1 ןע" הרסב'ן של רבו יקר, בר יהודה לר' הקרימו וכאןקה(

 והשוה קפ"ר, סי' רעים תמים תקכ'ג, סי' הרשכ*א ובשו"ת כ"א סי' הפסח ליל סרר ובא'חוכו'
 522 ע' .נם ובס' 1000 סי' 461 ע' לעיל שם מש,כ עם 1125 פ" 552 ע' באוה"ח מש"כלזה

 נ'אן. הערה 14 וע' ו' הערה 4 ע' הרמב-ןבוקרות



שבש

 מד"ה י, סים *חי, ו,, דין יהורכן, רי הרב בן נתן הר, לכתב ה דץ ננלנוד(
 "'% ש בדף הצם *י"א, דין מהמהמם* הוא נמירא עד לקולך טקעויבים חבריםמדרש
 ושב תביי ואחשכ טון* הר"ר ודצ"ל נראה וא' בקפן מנין להשלים שאין הרר כתבאיתא

 י"ן הי. וכתב הדין בסוף שם ועוד 3[, וע' ום' רגיל אויהא  ש"צ בדיני המחכיםדברי
 שרורי מעצך לחהצ אין שפרים והם ושאיל ינ דין תוך עד שלם לאומרר הוא ובדיןז"ל

 י הסאת* מלבד יקז דין וכל שם, שהב.א הרמיש טדברי חוץ ירד דון כ4 וכןלהדדי,
 שטו מכר שלא במקום אף ע"פ וצבא כי בחן ומעומר. בממפריא עולה עליניותטצא
 ייזם ונע עד בירושלים אדם לן לא לעולם ח~מרינן מד'ה כ"ח דין - ההוא. המאמרעל
 ובהורא מה וכל ל"ז בדין וכן לר"ג. הוא רובו כמעט ליה ודין המחכים. מס' לקוחטוב
 ייודע לשם מ"ב *מ"א, 'מ'. דין מהמחכים. הוא ז"ל יוסף הער בשם ע"א מ' בדףשם
 "'ר כחב לעוד ס"ה יס"ד, ל'ב, *ע"ב רץ אומר[, היה ואמניע וצ"ל וכו' אומר היהור"מ
 קט(. NUY] פ"נ ]דף ע"ב *ע', ז"ל[, יהודה הער בןנתן

 שבר חדשים גם ישנים אסופות בעלי הרורות מסדרי החוקרים דעות הלוקי וידועקט(
 ח הקע חמד כגרם יעקב גן רפא הדף למעניתם והאריכו ח"ם, ארחות לס' ויחוסו הכלבוס'
 לם' קמא טהרורא הוא שהכלבו גוסה ורעחו 118 פ" 89ע ע' ולו המפרים ובאוצר 167ע'

 כם' ע יין הח' ובא 80. סי' א' אות ח"א בש"ג ותיר'א שופר ה' ריש וע"ס כש.טת ודלאאיה
 יכריס וכקונחם" ש"ג בעקבות הלך 82 גע' ושם יתכנו לא שדגריו וחקרו 180 ע'ויטוס
 בשו"ת שטי ]זה הלקוטים ס' יסר שמחה בר שמריה שר' 9 ע' תרם[ ]לייפציג ח-בעתיקים
 ארחות כא ז'ו וכ"ח, י' לכזה, תהלים פסוקי שני ע"פ כלבו בשם ונקרא י"ג( סי' רוכלאבקת

 מש-כ  ועי' הראשון ברפוס הספר בראש האסורים וכו' ונעזרתי לבי בטח בו וכו' ואמת חסרה'
 יקריין אווז ע' ח"ב ע"ח לס' במבוא שלעז'גגער והח' 99 ע' .גמ4] 1909 במ"ע עלב"געןהח'
 אשר אחריח דברים על להעיר הנני לכן דבריהם, שרש על להתנקות חובתנו ירי יצאנולא

 סגנונו סדרו שמר הטהכים דבר' בגלנו כשהביא והבקורת: הבחינה בנור דורנו הכמי'ביאו
 נסחנים כדאיתא ושטרו אומרים אנו ולכך הביא 4ה בדין כגון אית, טבס' יותר בדיוקולוונו

 י"ערח לקמו מש"כ וראה ושמרו. שאומרים סקוסות יש ולכך : כתב ע.ג ס"א דף ובא"ח 18ע'
 ס"ס י-ע דף הא"ח דברי עם 4ז דין סוף ער י"א דין סוף הכלבו רגרי והשוה תק*ס קרח,מ"ב,
 יברי לעוחת ע"ב " דף כ' דין הכלבו דברי שים או וכו' 11 ע' ומחכים וראה ה' ס"ס ערב'

 ס'ח יי'1 ה' רין בנלגו - כדברי. ותמצא 16 ע' במהבים' וראה י"ר סי' ע.ג כ"כ דףהא'ח
 אבי דוס תמצא לא וכא"ח יהודה ר' הרג ב! נתן הר' אביו שם וגם ההחכים ס' מחבר שםהגיא
 ראהכים לאימא מה שמעיה הר' בשם הניא קב-ג ורין ה' דין בכלבו - מקום. בשוםהמחבר

 עניית וריק מיושב קרושה רין ובא"ח שטריה[ ה"ר נטעות שנדפס קליד הערה ]ועי' 9ע'
 בה' תם ליחוסיו וגא-ח הבדלה לענין נתן הגר רברי הביא מ"א דין ריש בכלבו - ליהא.אסן

 אמרם בשת המחכים דברי הביא שהא.ח תמצא זה ולעומת - בשמו. הביאם לא ק"ג סי'תפלה
 סיד ח" ס"ת קריאת ה' בא"ח - ותיר. רכ*ג ר"ה, גהערה עי' עליהם, שטו הזכיר לאיהכלכו
 שם העזנה י" תפלות סדר נסוף שלפנית כנוסחאות לא אבל הר4ב"ם כשיטת ההפטורההביא
- שם. ברטב"מ כסררן הביאן י"ג דףובכלבו  בשם הסחכים רברי הביא ל'1 ס" תפלה ה' בא"ח 

- ר'נ. בשם ע"ג ה' דף ובכלבוהאשכול  הריי כשם ח' סי' ע"ג כ.א דף בא'ח שהובא ומון 
 שהביא קאי מיויה ארלעיל ונאמת בסתם, טזו דין בכלבו הובא טהמחכ'ם ג-כ והאכקורביל

 ס', ע"א ?"א בדח האזיח שקיצה בטקום האריך י"ג רין בכלבו - נתן. רני בשם י"ד בסי'שם

 ע.פ שם החחרוח שורות שתי להשלים ויש ר"ג דברי הניא ג"1 סי' ע"ג כ"ג דף בא'ח -י'.
 שורות שגשמינו 4א בסי'  ושם י' סי' ע"ר ס"א דף גאנה תמצא וב"כ ע.ג, י' דף הבלבודברי

 גרין .הביבו ירוי והשוה - ! ע"ב ל"ח. רף בכלבו תמצא אלו סימנים בשנ' החסר וכלשלמות
 - ותשרין 9ב בחרש בכלבו שהביא מה בא.ח רליתא ותראה ע"ג צין דף הא-ח עםס-ג
 ]דין בימו ג"כ הובא מקומות ובשלשה מאביו שמע א: שראה מה במחכים הביא פעמיםה'
 רק מכירו נאלח אמנם נ"ע, א'מ תחת נ"ע הרים שכ' אלא ע"גן ע' וף סיד ודין ומזבי"ב
 העלים רעתו שתביא סקוסות ובשאר ד' סי' ע"ב סיג ברף 1.שרה תמה ובכתיבה אחת"עם



 מחכיםמפר

 נתן רב כתב : הביא תקס'1 ס" חיים אורח טור בספרו אשר ב.ר יעקב ריה(
y'wכתב ; איתא תקם"ה במיי ושם 17. בע' והוא ונו' להתפלל יכול אית מתענה שאית 
 רומז ע"ב י"ה דף הדורות קורא ובסי מדות. י"ג לומר המתענה ליחיד מנהג ובאין נתןרב
 מצא שלא החוברת בסוף העיר האמבורג מבת"י המחכים ס, שהעתיק בערניים והחיע"ז
 לתמוה ואין במחכים, דליתא הדב- נכון ואמת בשמו. הפור שם שהביא מה הספרבכל
 יהודאי דמר בריה נאון נתן ר, כ"א דילן הסחבי אינת שם הנכי נתן דר' משוםע"ז
 הילאי רי מות אחרי תרם.ה אלפים ד' לשנת קרוב מלך אשי נאון חנניה ר' ואח.גאון
 סי, השלם הלקט ושנלי י' ס" תעניות ה, המנהינ מס' יוצא ממורש שכן נטרונאי,ב"ר

 פראנ ]דפוס ובאבודרהם - ק'(. a.y ל"ה דף גאון עמרם רב סדר ממקור ששאבוב"פ
 ן מ ח נ רב כת' : איתא ע.ב ע"ז דף התעניות תפלת סדר תרל"ח[ ווארטיא =תקמ.ד
 הנאון. ן ת נ רב כתב : תטצא תפ.1 אמשטרדם בדפוס אטנס ק'"(,הנאון

 מס' ג"כ הביא מצורך[ ]סמ"ק טצורך משה לר' גולה עמודי לספר בהנהותו(
 - 213. ע' ריסוס צונץ, עי'הטהכים,
 שאלתם אשר הסניף דבר על : ס"ט שרוט מהרי"ק שו"ת בספרו קולון יוסף ר'ז(

 אנצ' לתפלה לעשרה שנים מי.ג פחות קטן ולצרף המחכים דברי על לסמוך "טאם
 היא ושננה לעשרה מי.נ פחות קטן שיצטרף כלל מצאתי ולא מהכיס ספדי נשארעיינתי

 שעיות שתי להצריך היינו כך עבדי לא דעלמא דסוגיא המהכיס שכתב מה כי מלפנינ'זו
 משנת ויניצ'אה ברחום כיה וכו'. המחכים לדביי שנה י'נ בן להיות צרך מקום מכלאבל
 ע'? העיר וכבר החכמים. תיבת המחכים במכום תמצא כן שאחרי בדפוסים אבלעט"ר,
 202. ע' ריטוס בם' צונץהח'

 פעמים. הרנה יוסף ביתה והובא חיים אורח לטור בביאורו קינ( אבוהב יצחק ר'ח(
 וכו' רם בקול הברכות לחזור שצריך כתוב מצאתי ה נ 1 י ה"ר וביטם : קל"ט בסייזעיי"ש

 ן. ת נ הער CW1 וצ"ל הנ עי במהנים תמצא המאמרוכל
 ובפירוש ק'נ( רם.ה בשנת טרין בעיר נדפם ומעריבים הושענות עם תפלה סדורפ(
 לי, ויתן צדק, צדקתך שבת, תכנת אצל כנון הטהכים דב-י פעמים כמה הביא'טבגליונו

-שמו.  ובכלבו ישצ"1, אליה הר' בשם כתום שמצא מה הביא י' ס.' עיר ס"א רף בא.ח 
 הר' וקני ארנ' וכתב : איתא ל' סי' 303 ע' ח"ב ז"ל.-בא.ח אליה ר' החכם בשם ע"ב ל"רדף

 מאכלות מה' פ,ג משנה כמגיר ועי' המדו.יקים הרמב"ם בטפרי שמצא מה ]ברבר ז"ל הכהןרור
 ה"ר זקני אדני וכתב ע"א: קי"ר דף ק"א דין בכלבו בק.צור הובאו ודבריו י'[ הלכהאסורות

 בא" שהמא מה Q:QN ש,! טרפות כהלכות שהןחד
 תמצא זיו כשם לע י' 417 ע'

 אבי את בא"ח הזכיר פעמים ה' ועור הראנ'ר. ביטב שתן ה"ר כן ,נכתב ע"ר ק."1 דףבכלבו
 הביא יבכלבו ק"ב![ ט" pa 364) הנזכר הבהן דור מר' ]לבר הכהן 'צחק ב"ר דור ר'אשו
 בסתם.דבר.1

 נאק נתן ר' זה יטאק נ"ה ס" 188 ע' ל.טה"ג בהערותע פרד מהר*א שכתב ומהקו
 אריא. לא הא משום אי זה, לפני שמם ס"ה ערך נפטר דרע.ג נאוה שר.רא ר' באגרתהסכר
 לרבם. ונתייחס יסורו על סררוהו תלמידי אלא סדרו בעצמו הוא לא יטסרע'ג ירוערהרבר

 ןהוצאת קדמונים גאונים :לתיטובות בהקרמתו שייר הה' אורות'ו שכהב מה וידועק'"(
 ברליףכאססעל

 תריחי
 בהערותך 67 ע' הנאומם לתשובות במפתח רברע על השיב מיללער והא'

 ומערב. מרח נאוך מ"עשגתשובות לס"שם
 ]תוצאה וכר 8 ע' אכוהב ~שמיליע ריא : לט:יענשט"ן הח' של במאמרו אודותיו ע"קע(

 41906 לשנת החדשי ממ"עשיוחרת
 הנני במציאות יקר הוא ובאשר בפפר"ם פר"מאנן מהר"א מגיסי כידי הוא שאולקיד(

 הלכות בפסקי התורה(. )ברכת רל טררכי עכ,ל : שש שמכרו והספרימם הפופרים .טסותלהעתיק



 ..ט

 שנדסס השנה בכל לתפלות בפירושו קיי( ש"ץ טריויש הירץ נפתלי רי העתיקומשם
 ער'כ. בשנתבפהיננען
 סביב אשר הגבורים שלפי בספרו קטי( סביוך שמעון ב"ר מברוך בעז יהושע ר'י(
 לא ובסמ"נ באלפסי עיין : וז"ל המחבר דביי סק"א דברכות פ"ד ,ברי-ם הביאלהסרדכי
 מחכיים לשוון הברכה נוטר בכולם פסקו אלא הברכות שאר לכל חונן אתה מנרכתהלקו
 גום- חול בשל התתילואם

 וגן המאורע מעין ואומר והוזר בה שהתח.ל ברכה אותה
 בדפוס והמגיה קעי(, ע.כ לא' ברשת ובשאר נומר חונן דאתה ממוסף חוץ- התפלותלכל
 וקלקל לתקן השב המחכים מס' דבר מעולם שמע ולא ירע לא אשר תרמ"אווילנא
 קי'(. ! וא' התחיל ואם )מתניי( ל-r~w : זהבאופן

 כפור יום הי מהחי"ל במנהגי שהובא מה נפי קלו'זנר אביהם ר' של במנהניםיא(
  תקפ"ו1. ]ע.בהערה המהני נשם לא אבל המחכים מס' א' דבר העתיק קיה(בהנה
 הב"י גם שאבו זה נאמן וממקור עיניו למראה היו הכלבו או שהאיה לומר  הרברוירוב
 האחרונים. בדורות ההוראה לעטורי פנה וממנו יתד וממנו משה המטהונם

 עמרם ר' סדר אור(, )יוצר שאלה בתשובה הרא"ש )שם(. ז"ל רש-י של תלמיד שמעוןהרבי
 פ' מקומן(. )איזהו סמ.ג )'סם(. ז"ל חיים ה*ר דודי )ישתכח(. הטור לפסח(. הגדה)קרבנות,

 ממורי  אשרין.  וסוף 'עקב רבי בשם ושמעתי והשיבנו,. )שם סטרי מחוור שאמר(. )ברוךהיכלות
 שסעתי )שם(. ליוצר ישתבח בין הכסא ביום עמי ספר יהורה ר' וגם )ישתבח(. שמעתיהקדוש

 הר"ר גשם שמע"י )שם(. ערן נוחו )ביב[ מאיר ר' = הרטנ"ע )שם(. יהורה ור' שמעוןגר'
 רבינו של ידו בכתב נמצא לנו(. )סלח בתשב"ץ וכה"ג ישראל(. )צור קורא שהיה כהןיוסף
 ע' ריטוט צוגץ .ועי' ).צם, בטרנבו'ק נהגו וכן )שם(. שמואל הר"ר י ה 1 מ דוד(. )ויאמרזצ"ל
 ב"ר שמואל ר' וזהו בשבת, ]ת"ח מויצבורק שמואל הר"ר לציון(. )ובא שמואל הר"ר918ן.
 ב"כ מהר"מ ובשו"ת במקום מה ד"ה ע"ב מ' דף 'ומא בתום' הנזכר ב"ב מהר"מ של רבומנחם
 ועי' קס'ה, סי' תשב.ץ כ', אות שבת מה' כ.ט פרק מיימוניות ובהגהות פ' סי' קרימונארפוס
 ליטערחטור- 217, ריטוס בס' צונץ מש"כ וראה ותק"ט קפ"ח סי' פראג דפוס ב"ב מהר.םשו-ת

 משרטי; דשם זטלפעלד, 1203, סי' 593 ע' אוה,ח 530, ע' פ"עזיע סינ"גשגאלען דערגעשיכטע
 מטרו'יש הר.י )שם(. זצ"ל יבק ב"ר אלעזר ר. 882[. ע' מעמ"רבוכעם נירנכערגער דעהריליג'ום

 )שם(, שור בכור מרליקין(, )במה הרוקח פרקן(. )'קום מטרו'יש הרי-ח יסור מדליקין(.)במה
 תשובת )ר"ח( סמ"ק לבנה(. )קידוש מרפ"א ואומר קדוש(. ואתה נועם )דהי מרפ"א הגהתשב"ץ
- וצ'ל מנחם הר"ר מפי הניסים(, )על  'וסיפן  )שמן.רש"'  )שם( פירש זצ"ל שלמה והר"ר 

- ראבי"ה, )שם(,ילמדנו  ייתי רצריך כל גריס לא ז"ל ישעיה ר' - שמשון ב"ר אליעזר ר' 
 הלוי אביגדור כמ"ר בלא"א יעקב אני : כתב ובסופו )שם(. המלמר נעל החכם )הגדה(.ויפסח
 ובביתו. הלפן נתנאל בשם הזה התפילה נדפסתי מפאדואהקצב

 השביעי תום הדברים נעשית אמרת : שבת תכנת אצל שכתב 22 ע' במחכים ע'קיד(
 ביום ואילו ו' ביום אילו שבתם שעושין והישמעאלים הנוצר.ם מלב להיציא אלהיך לי-ישגת
 לשם:ה אילו : העתיק טריוי": וחנ"ה וכו' ו' ביום אלו שבת שעושים : איתא טרין ובסידורא'.

 - שבה. נשבת קוראים כולם שהרי לששהואילו
 וכו'. 45 ע' ראכי:אוויטץ רנ,נ לר' התלמוד הדפסת על במאמר אורותיו עי'קטו(
(rD~'ס"ט. הערה המחכים עי 
 רוראי t)tSD לא נ"ע וכו' אדם טעה דאם הלכה גם : עוד כתב מאטר באותו ושםקין(

 סס' לקוח והוא שם שהניא הרין סקור על רמז הכל על רבתיבות ודע הכל. על אותה'נטור
 ע"י ח-ז בהגרן כעת )שגרפם ב"ב סהר"ם של תלמירו מאיברא, שניאור משה לר' ל כ ה לע

 כלשונו מצאתי לא ע.ב י*ב רף שייט דטרינט ריווא רפוס שלפנינו מהרא'ק במנהגיק,ה( - גרגריו. ממש ותטצא 99 ע' עיי"ש בבודאפעפט[ וגייס צגי מאיר ר'החכם
 XIX. ע' יושר לקט לם' במבוא שכתבתי טה ועי'שם.



 מחכיםספר

 שננליון בהרה דברכות נפ*נ הניא ד-י בשנת בפיסונש שנכתב כת.י במרדני"נ(

הספ-

 208[. ע' ריפום ]צונץ, המחכים דברי
 בכת.י ואינס המחכים בשם ושהובאו מאמרים כמה וראה עיניך פקהועתה
 :שלפגינו
 ראעוונה פעם הרר'ן וכתי : בהנה 26 בעי הביא ב' אות המל טרריש בסדרא(
 לבקש מיה בהיכל : צ"ט בהערה הטל עוזרתה ]בכתיי להיכל ליננם שבא כאדםבלחש
 מעט קולו יגביה שנית ופעם המאויים, דרך בחשאי ומדבר אותו לזכר המלך מאתסרס
 לפני להיות ]תמירי[ מאד הרניל כדרך יותר קולו יגביה ג' בפעם וכן ראשונה מפעםיותר
 ליתא כ.ו עב-ל. ברכה בלא בטליתו יתעטף לכן וטרם אלא בהקרבתו. גס ולבוהמלך
 ש:'א.- מ' ריש ויסרי למחזור בתוספותיו רורבלו ברי יצחק רי דברי המה ובאמתבכתיי
 וראה למרום רבינו מעוה כנועלה קיע( במדרש כראית' : בהנה 26 ע' טרוייש בס'ושם
 אל הקב"ה א'ל בשכמל"ו ובחר שתרצה באיזה בחר הקב"ה איל השרת מלאכישיר

 וביראה באימה עומדים ישראל שכל כפורים ביום אבל תנגפו פן רם בקולתאמרוהו
 ליום הפייט דיסד והיינו תאמרוהו אז צנונים שירים לשמוע באין ואינם הדיןמאימת
 לא ומאמרוה במחכים. איתא זה סיים: עהח'ה ובכתיי הנ-ה עכ"ל קריאתו שת בשנהאחד
 שמעי, קר"ר בשם כתב והרר'ן : בהנה 29 ע' בשם שם עוד - שלפנינו. במחכיםהביא

 אתה כי אומ' וחיו האויבו ער עתן אתה יחיד שאו' אחר כי י'הבסדי

 סלחי
 לישראל

 - בכת"י. לפנינו ליתא זה וגם קי(. וט' נוצרתי שלא עד אלהי הסולחן, האל בא"יעד
 וכתב , שק שהוסיף אלא 43, בעי המחכים כלשון שהיא הנה 31 בע' שם הביאעוד
 ואינם בי'ה הכנסת בכיי שרלקו הנרות על ר"ל ששבת אור דקאמר דמאי נהנאל רביהק'

 ומברך לי"ה תוספת לעשות כדי ומעריבים ומשכימים להתפלל כ"א לכנוד אליעשויים
 - שבידינו, במהנים נמצא לא וזה ההילה. עכ"ל הוא_ ועיקר כן העולם ונהםלאורן

 נהגו ועתה במ' וכתב ד"ה הנה 36 בע' אמנם החשבון, מן אינם 85 שבעיוההנהות
 בכתר ליתא תחתמי היום לום, עתה[ מקום בכל נהב]ומיהו

 הגליון על נכתב במפד'מ פריימאנן מהתא ניסי בבית ראיתי אשי כת"י במחדרב(
 שאין מהרצל אומר בשבת וכשחל : וז"ל כתב יוה"כ של ליל מנהג ובסוף טערויזיסדר
 ימים כשאר בבקר אותו שאום-ם ם י כ ח מ מ ושמעתי ק:"( שמך רחום אל בשבתלומר
 שלפנינו. במחכים רמז עתם מצאתי לא לוה מם עכ"ל, בשבת .ככשחל

 : וז"ל יחרשהו אצל שננליון בפירוש הביא כד אות לעיל והנזכר טרין בסדורנ(
 מאמר ונם קכג(, יבא אל ירחים במספר רכתיב מאוום אב ר.ח להזכיר שאין המחכיםוכ'
 היום. אתנו פה איננוזה

 זהי  ספרי  בהוצאת נאמן לבסיס לי ה.1 אשר הבת"י ע-ד להעיר לי עודבאחרונה

 ע"א. ע'ו רף הגר"א בן אברהם לר' פעלים רב מס' עי'ק.ט(
 394. ע' שבמחיו מהוס' היא ההגה ומוםקי(
 וכן להיפך, איתא יו"כ ליל ה' מהרי"ל שכמנהג' תק"א בהערה ע'ו העירות' כברק:"(

 בנדפס. וליתא מהרא"ק של ממנהגים שם שמביאמצאתי
 כשאר שלשיו בשבת אותו מוכירי' אב חדש : להיפך איתא 89 ע' טרוייש ובסדרקנט(

 גם בו, שסולר היום מקלל איוב אך יבא אל 'רחים במספר פסוק עליו נאמר לא ביחרשים
 מאמר' שהוסיף הכותב על לתמוה ויש חרשים. כשאר להזכירו זצ"ל אבי מו' נוהג היהכן

 שאף נוטה  רעתי לכן בזה, פלי3 שרע דבר שמץ כאן הביא שיא טרוייש סרר בגליוןהמחכים

 המחכים, בשם טרין בסרור כאן המובא התאמר חסר שלפניובכת"י



,

 ,, מבוא_ ל ,
, 

 ,,der Werke hebr. handschriftlichen die Krafft-Deutsch שנושטף זזינא יות
1874Wien, zu Hofbibliothek 1. סי' ,;סוד.78 17.ושם 5, סי' 21 עמי ן LXY נכתב 
 הנמצאה הנטוה וחמרה היקרה סמלה הכיר ולא ירע לא הסרסרם ניע. דוד ביר חיים ר,ע"י

 המסכה פני נלה 202 ע' רימוס בסי שנץ והוו נים מנה מ בשם לו וקרא ההואבקובץ
 לי להיות בחרתי זה בכת'י 162[. ]עי הספר שבטף קיג( החרוז ע"פ .טצפומו על"נסוכה
  השלמתי הט"ב שננת ע"י .מה דבר שנשמש בטקזם אך הספר. נפמם ולע11מ1לעימם
 ,187. 1 סי' קכי( האסבורג כת"י ע"פ יצאה ומלחלק ומפורדות מפוזרות  ובאותיותהחסרון
 ק"מ מדף 870 ס" כתיי. תכונת להודיעם וויים צבי מאיר רי הח' פס שחרתי מקרובוזה
 שבינו ודלילים .בבודאפעמט ז'ל קהפמאק לההי אשר אוצהיסן שברשימת ק"מ דףער
 והנני ועצומה. רנה בשקידה לבקשתי נעתר והוא לידו, שלחתי אשר ההעתק נירסתלבין
 עמוק. ולב סקרנ תודה זה על לוטביע

 ועל בסוגר. וכן ברלת תנועות וג' ויתר תנועות וב' ויתר תנועות כ' משקל עלקכג(
 שצ"ל ומל השאלה, סי' שם צונץ הח' רשם הוא פתאים מחכים לא כי על שם: שכתבטה
 67 עטור .REJ 1892 במ"ע קויפטאנן הח' סש'כ ועי' וכו' מחנים לאל כי על : המשקלע"פ
 1.הערה

  מטושטשות  שלמות שורות ולפעמים  תיבות הרבה גאטצע וגפ וכסופו בראשו שהסרקכו(
 על העירותי לנושמתם וגמק~מותם מלטנות, רבו אשר המעתיק ירי מעשה השבושיםמלבר
 בראני, מרדכי ר' הנודע להחכם לה:14ת אתי מקום ופה - היריעה, נשולי הנוסחאותשינויי
 ברוח לי הטציא אשר דבר על "ו אן חן ותשואות כברעסלא, אשר להרוגים מדרש כבית"ורה
 בראנן, הח' של גפפרו ראה המל, לבהטזו אשר באוצה"ס ה"ה ג'ל, בערניים הח' העתקתנדיבה

 124. ע' ברעפלויא אין פעמינחרס ייריש-טהעשלץגישען דעםגעשיכטע


