
�נדושיםמערכת
א.

�כמ"ש�יב�שי�העצם�שם�היא�אבא.�
�וכ"כ�רובתי�בכמהבש"ס

�שרירא�רבינו�תשובת�נשם�בראשוהערוך
�כנפי�בס'�לראיתי�א(�גאונים�האיורבינו
�ורב�וז"ל�שכתב�מ"ב�סום"י�ח"ניונה
�רבינו�לדעת�בזוהר�הנזכר�אבא�רבידאיהו
�החברים�בדול�היה�והוא�שנה�ה'שחיה
�של�רבו�והיה�בנו�אלעזר�ור'�רשפייאצל
�את�אח"כ�ושימש�הזו�בחכמה�חייארבי
�ב(�עכ"ל�וגמרא�במשנה�חייא�ורבירבי
�משם�קנ"ב�סי'�יאיר�הית�הרבוכ"כ

�חן�דף�זוכר�נע��כטגיותי����הרמ"ע
�נקבל�קבלה�אם�אומר�בעניי�ואניע��
�הקדוש�רבזהר�גם�ומה�מאד�קשהשהענין
�חד�אבא�רבי�על�מספר�אין�פעמיםאמרו

�ג(��ימהניהאממאריהון

�והברייתוה�המשניוה�על�ינינהםלאפשר
�וכמ"ש�תורה�במתרי�להםשהיו

�ז"ל.�קורדוביר"ו�מהר"מ�הקדושהרב
�מקשה�כולו�שהענין�כתבתי�כבראמנם
�דהוזכר�הגאונים�דכתבו�ודעאחת.

�רב�והוא�אבא�ר'�וימני�הלהבכרייהוה
�וכתבתי�אבא.�רב�הוזכר�בתוסמהאוגם
�אומץ�יוסף�בקונמרס�בזה�קצה�בעגייאני

��בס"ד�מ"רסי'

�וס�ע!מ6�וכעי�ג6�סמו��סל��ס�שמלו6נג
�נרסס�ס,�כסס�גי�נ.גר�וסול���יקל6וסו�סרסמו

�חל�סם�ו�סיס�ד�ו�צע"ג����קלותו�גנו�ס1ל
�כ6��תו�ק1ר6�מגגד1��ירג6���יקלות1�י3ןמותר
�קרו�וסכ'�סגן�כפ,�ס:ו1�ססולגן�וט����חסינות;סנן
����י'

�ר�ס�צין����י6כי1�קרוץ�ו�ד6ס1י
�מקט)���וי,�גג.�ומ6�כסקסי�סריס�סת1ס'ממ"מ
�מ"מ����סמו�רכ�תגמידו�סו6�סגסגגר6

�דרי
�חס.ג1ת

�סתם�ס6ני�ח"ו:�גסמ1�יו�קורץ�ססי'�וי6���יומל
�גמרי�גמטט�כ6�סס�����רב���קרו�א"עדרכ

����כ)�מסיגות,�דרך���קלותו�ת)מ���כ�ונכס-ג
��ס1ר�נר��כסמו����ת1�קורין�יעורס�דכידט)מ6
�מר1סו.�סמ6��ט1ן�סת1ס'�ועוד�כ��קרותו�ן
�טיייס�פחת�מקטן�כספרי�חר�סגנ1ן�גחכתי,��ועין
�מס��מר�מטען�מי��ס�עיקר.�וס�טיי��י.ח�רףח"י
�קו)טר0�דגרתי�סר�סת"ר�מן�סכת3ת.�מס�דופיו6ת
�י'�קרו��ס'�ר'�ס!��גיו�נ"ך��ת�ח'�מערכת�נוכרעין
��ס1ן�מענם�סר3�ע)�רקיקתי�כ"ח��ת�תיפתק,ג5
�סר'�חיסתה���כסמו�י6ג��קר'��ס'�ר'��ךדק�
�יסור�����קרו�כ"ע���מ"מ�וכפ'�ממס;�ד1נ'כת'ג
����לקין.�מענס�הלב�פקסס�ולפיר�ון,�קרותובן

�סוכיל�י6�כ.�סס�וס���סיגת�כמכמה���כ'���מר
�תחת�גחי7נ1�ס1ן�מעגם�מסרג�עד�פמוט��ו�דוסח�
�גסס����ס�ותו�וס.�כי�וי�ר�יס6ר'ך�ס�סור
�חס'כ1ת����י"�דקרו�ס'כ6�תקמר�ג6�ס:קר6סע,ס

��מור�ת1��כ����כ'ן�מכ'ר'ן�ס�ן�צמרו�כן,סי
�נכוצי�סכ'��ס�קר1�����קוס�י1ק6�מקסתךי!ר'
��יסוריך��ן�תיפתק�ר'�י'�קריע)מ5

�כמסר"ל�סדור�מופת�סגז1ן�סרג�מ��ר�ת'עתם
�קי��מסר��דרוסי�סגסת1�ויס"ס�יפני6ר'ח"ס
�י"ר�יף�גדר1סיס�יוסף�רכאספר

�תילי
�ילל��מ�לין

��
��סס�עיין�מות

מהר"ר
�ציון�מנחםהגה

�כעי��סנ�ן�מכמיס�ועד�גיח�וכספר�קי"ט(�דף�פסחים����ר1ך�שי'�ע!�ריכ6���נקרץ�וס"א( �סמטוגי(�נחית�ספר�ע"ן��ג�סיר�ע-פ����������מיי�לל�טס�ושיך�מסג�הלוע'ס(�מן6�ספלסמחגל
�וס�גי�ועי�פייי�יכי�ג��י'�יורי�ים���וי�טל�סיפן�לייתמי�סס�פיין�ספית�ט.כ�ים�פולי��כ6וגערך
�ומ��סוף�טפס�ות1ס'�מ"ג��רג1ת�רס��פמ���פ"��ט"ג,�ר3�כערך�נס�יט-ס�לג�ס)����יפ�טסי"ח
�סו�עד�ך:טל'�ע)�ןק7ק�ס�סג.ס�וכת1ס'�ס"ק,�נ-כ�נקרי�ה��הככת�ע"ל�ורק�סט)ס�סס��ס���
�ת!מ��גסני�לג�וסרי�ג���כ6�פומה�דם.�גני�ע��ס��גלעת�מס'�סוף�מיי�גוס�סקסו���ומ6טס'

�ע"ס:�כ"מ����קר1ת1����ס�סוסדרג
�נ'�סגת��ג�פלגות�גמת.�ר�קותו�קורן�ס"�כ"מ�כס"ס�ומ�י1�ט����פסה'ס�פוק�חתי'��דולוג(

�ר�סו���ותר�ועג?�מקוס,�כסוס�כוס�ג'גוי�מזינו�יי5�עי�מ?קלקיס�ג�ן.ס,�כן�סס�ופר��נ"ט(ויל
�ודם�זסו6��ן��פי��כ"ז(�ומג�ס�כ�טג6�קרת�מגמגם�ססי'�נר"ח�ימ�ג1�ען�קרת��ן�פחת�גל����

�טלטלת�פוטר�פלייי*�וי�טס�גס���בניחו�פחתי�גל�מל�כ���ון�פיליפ�ו6ך�קחתי,�כר�רק�קותו��
�סר��מגלון�ע�ס�ע"פ,�נכו"�סין�מ��מ"ס�לטדי;�רפ"ק�כפ"ימטופ�סרמג"ס�עי"ם�סג:יס���מיסגן

�גפתק6�כתוג�מחר�מר�����קמחים�הו,�קריית6����ר"ח�ס.ר1ס)מי�סנן�יפרס�ו�פרג)יות
�איחל�ואגב��כ"ח(�����החדם�עסס"ג�סס,�ווגי)ס�כס"ס�ועפוו"ם�כס�תתי'���כס�תיי'�פללת�ת

�ר"ל�לולפסתיס�אפי'�ג���רכ�מי��כ.ו�סס�דכתג�מנחות�סוף�תוס'�ע"ד�ד)ע"ק�מס�ג��כ6ן�יסעת'קלפרת'
�ח"ן�סגת��ע"ן����כממות�����ה��כ��גס����ע"ס�סם"�דיעכו�ס��מממע�ס��דףוס:סדרין

��מס�ס1ף
�ח��ןכת�ת�פייג�ה��תו6�ר3��ס�ד�ת6�ע"ד�דמתנית5�ממ6ל'ס1ן�כחד�רק�ר"י�ד1ד���ק�תעד�ג(

�תוסר�וגר�ר���יס1�רכ�רק��כ�כנפ��עי�גס�ע1ד�קמם,�ס-ג�הכריתות�ו3ס'�עם�מקוג)ת�וע�ס'טס
�וגמ3ו,ר�ג"כ�ת��ססי'�ר��ע)�ק����י�י��סגי��ין�סו6�חז�ס�סר�זגג)�דרי6�ומר�מנכוח��ןועדפן

�ט"ו(�כרסות�סמי�ר��ייכנס�ר"ג�בל�ד6ח��מן��וכן�ע"פ,�ס1מג,ס�ת�טליתי��מל�ר��פ�גכתו3ות
�ע1י���מגיי�דצ"ג�ע��ייחסתן�ייפ"י�כייל�סכ'�ססן"ס�ק)�חכמים�ועד�כיח�ען����ג-ג��קו)פ�ו �מס�סק�י'��ק�וגן�ע"ס�עמי'�כר"�ור������תי�ס1ה�ר��ך�פ'�גוער�וכש"�סמי'�עקב�יר'�רכגן

��ע"ס�רגםבסרך
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גדוליםאמערכת
�בשויה�השובותיו�אבא.�מהך"ך�

�ם��וסי'�י"ר�סי'�ח"בב"ח
�י(��מ�ומי'

�יוסת.�ב"ר�מרי�אבא�רבינךנ(
�שכהב�כמו�ההלכותפי'

��קכ"ח�דף�על�שבה�בחידושיהרשב"א
�שנים�זש(בזקן�היו�שבךנ7שךך�ראינךך(

�תלמיד�שמחה�רבינו�הלסיראחר
�והשני�ה(�ההומפוה�בעל�ריי�של�זקנורשיי
�בתשו'�תראה�כאשר�ברוך�בר�מהר"מבימי

�בהנובר�ומהם�גדול�ככור�לו�שחלקמהרים
�ובס'�מ"ן,�ומי'�י"ס�סי'�הקצרותמהרים
�תשו'�רבה�מביא�וה"נ�ת"א�הלקטשבלי
�יעלה�ולמורו�לו�שהשיב�אבינדוךמר'

�מחבבו���דלא��ש�אחריםולרבנים
�ונראה�יומא,�כולי�בפומיהושמעתתיה

�שהיה�המרדכי�שהביא�אביגדור�רבינושזהו
�כותב�פעמים�כמה�ומיהו�מהרים.הלמיד

��צ"ל�אביגדור�רבינו�הזיקםברבעי
�מרבינו�תלמיד�הי'�י(�הכהן�אבינדוררבינו

�שמריה�ומרב.נו�משפיראשמחה
�ונראה�החול.ן�פרק�מרדכי�בהגהוהכמ"ש
�שמביא�הכהן�אביגדור�רבינו�זהשאין
�ובח"ב�בח"א�הלקם�שבלי�כספרהדיר

�וכמו�הוו�תרי�אלא�מכבדו.ושמהרים
��לעילשכהבהי

�מאםטילאץ�אביגדךך�כזזקך"ךס(
�מהר"ר,שמעון.ו"חר�שלבנו

�וכר3ג'ת�ולותו�בגיס�י"נ�ובכר"םסס.ס
�חדי �מריון�ס�ויתן�ית'�הו6�ריחם����סה.ות �לחיו�י"נ�פרקת�צינרור�נינדור�איווקרויו

�ונפמר�וחסיד�מופלג�רב�והיה��י.נימ'
�ובהשוצה�כ"י.�בקובץ�מצאתי�כן�הי"משנת
�ראיהי�מהמה�פאראגי�יעקב�להרגכ"י

�אהרן�קרכן�להרב�חבר�הנוכר�הרבשהיה
��רבו�של�רבוהיווהם

�מפראה�קרא�אביגדור�רבינוי(
�י(���ח��ט�הע"ן

�שלום�שי�עד�אבי�מהר"ר�
����ע�באזילה.

�ועלינ�עזרי�אבי�מהר"ר�
�כסף�עייןמרגליות.

��נח"נ(גכחר
�י���נ-�לכיס-��סיגי�הראב"דט(

�בן�ברוך�רבינו�הלמיד�
�חיבר�הרי"ף�הלמיר�אלכליה�בן�יצחקרב
�הנקרא�האמונה�בעקרי�ום'�הקנלהספר
�חיבר�ועור�ראשיע"ה.�איל�עאקידהאל

�מאן�חזי�והא�בהכונה�ונכבד�חשובחבור
�הוא�ספרו�על�מסהיד�בהכונה�רבהגברא
�עולם�ביסוד�הישראלי�יצחק�רי�הגדולהוכן
�נהרג�המכר�והראכ"ד�י"ת.�פרק�ד'מאמר
�הקבלה�שלשלת�ובס'�זי"ע.�ה'�קדושעל

�שמשבח�הראב"ד�הו�כי�דבריםהרבה
�בעל�להראב"ד�ולא�כאגרוהייהרמב"ם

השגות
�ציון�מנחםהנה

����ע"����י�קשפק'ון,��יןיידון�ליןן�ון��ן�ןג�ן:�הע
���

�ס�ס�מור"ס�ולסג"מ�גסס"ק�סיכר�סו6��יי�מס"ס,���כ"ר�כ'גד1ר�סת�עת�כר"מ,�מתענס��סכמחס
���סל"כ"�נ,מן�לס"�ומס"ס�ר���ת,מ��מופטרי�ר"ל�ת!מיז�סי'�ו:טרי'ך,�ומדיגת�����סקסן�ל�ס�חסין
�סס��ומסר"ס�מר"ג"�ממן�ממס�ס��מסמילם�ריס�ת)מ��דם"�ססנ'��ך����סמוך�ורק�ממס�ומ���ק6��

�ע��תתן"ת�ס��ת�ק���מר7ג'�מגוס�ס"ס�סגס"מ�ק"כ�ס"�מסך"מ���ת�ע"ז�ורם�מסך�ק���
�סנוחס�ר���ע1ך�מ�����סמ"ג�וספות�כ0ער1ת�פ���סך��קו���קו)פ�ו

�מספירי
�סמחס�ר�ו�סו6

�עוד�מס�סקנס�חס�וגן�סמו,�כקוריי�מען�ס"�מוו.טךי�מחס�רכ���מן����ךגס�ממנו�ולעיס�סש�ן,ב"ר
�וע"ע�ע"ס�כס��גע!�טכסן�ר��ססם��מקוס����מ���י6�יעיט"��מ1רו�ו�סס.כ��ר��ג'�סןחכרע)

�מיינו�ד��חר.�סכסן�ר��רק�התכוין�����ס�ע��נגסן�רג.�מפ.�דמעת.�כת��מ�ת'�כ'�כ��ס��ך�
�סיס���ון�חר'�ע"ק�ר��ת,ת���ס�נ:כ��ננוכר�ר��סמח'�מ"ב�ו6ך��ת1�כסן���סוס�ר3ות�גב)
�סן��ס�כתכ�ת���סי'�ח��ס6ג1ר�תעתיקו�ט��וכו'�ג�גנ,�נועמס�ר��סר�ו�ר��כסס�הג'��גס�

��ע"ר�ג�כ:ו�מע��ר6ס�מחסי�נ1
�עיכ:�תתק����דייך"��ר'�תת��������ו'�וו�חן�כנון��ר�ת�סכ��ו,ע"ק�����תתס"ג���
���ת6�ע��מקרך�וקרח�ל7קי�מקר'�מה"�ע"ס�וט�טוב�ס�ו�קנק�����חק�נ"ר�קל6�ר��קל6�ס��

�����ר��ס�י'ס�י1�יס�ת�בסכוי�קסבת�נכ'�סמ�ס�מזיגית�כ;ר6ס�ע��קר6�ל"ת��כ�מגבסס"ס
�ולביס��ט��פר�ס"ך�כסת���ע�ס�ס.גח�כ��ו�ן�����ן����בק"ק�פכית�כ��י�רם"������ח.עור
�רופרעגט�מ,ך�כ,מן�סי'����ע��סס�����כ:כט�תמ"ק��ע,�ת"ס�תרפו�ונ'�פחת�ע"ג�ע���רגו

�בסי'�לב�סטלג�ע"י�וכו'�סת�ס�כן�ת�ססייהס�וגן�וגו'�ימ��מ7�����חתן��ס�ומר�סמת'�וס�מפפ�ן(
�����ס.ס�יס�לח�ת�ע)�נסג1�פראג�ד�ס'����ניסן�חיגג�ס

�חיג�פי�וגיס����כילו�תפק����קל�מ1
�����חייי�ט'�סס�גג1י�מ�חתו�דוי,�מתע'

www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



בגרוריםאמערכת
�שהיה�הקבלה�מס'�הוכיח�וכןהשנוה.
�לרשיי�הזכיר�ולא�ההקכ"א�ר"אבשנה
�כמה�הוכיח�וכן�הרמב"ם,�בזמן�הי'שרש"י
�דף�ע"ש�הימים�דברי�פי'�מרש"יהוכחות
�לאבד�אין�ובאמת�המ:טרדס��וסיסל"ב
�אדם�מכל�שומע�הי'�כי�עליו�להשיגהזמן

�כתוב�מצא�או�שמע�אשר�וכלוכותב,
�שאינם�דברים�והם�כתב,�שיהי'�אופןבכל

�אחם:�עלה�רב�ער"באמהיים.וגם
�סם"�סדורות�סדר�ע!�סג�ן�ע!�תמישיג�תר

�סקנסס�סגסגת�חר�מסך��ך�מ6ל�נה:תסמ1פ!נ
�מכריס�וכסרט�גכ�יס����פעמ'ס�גמל�כר�וסעת'ק
�ו3מ6י�ע��ל"ר�סלנ�זכר.�וסכם�ניו�כתכמקדמתו
��י,�סרמכ.ס�ק�ס�לרפ"י�קומר��י�כקורסלקמן
�מיתר�ג'�רה"י,�סל,נ��הו�ל���ממס�ל��ן
�ר��מסחת�ס.תס�קכר'�כ'�מייק�כ"כ�כ.מיו�כר
�רכיוו�ת�ן6�וכר���סמק1מות��ר.חוק����טסוט
�וט�סר6כ"ך�מ6ד.�כעוגם�טבעו�י��כונז:ו��י'תם
�מרס���ג,�שיניס�כר'�ופ"�סרמג-ס.�ססו�ר�מסשגו
�סעכרת'�גמטט�כ'�ודע�וע'�דמ'ו�ת'ו,�ר�ות'ו��וס�
�סת�ת'�סת6פק�וסף��וו���סקנ)ס�מסקסית�לפין�ס
�י'ת��מת,�וס��ן�ס�מ,�גון�חת�תגס�גג)י1ןתיו
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�יל"ס�כטיי"ס.�יימח1ייס�שיולדי�ירפ��ל�עדסגס"ס
�סתעת'ק��טע1ת�����מיל'�ק1יטרס"�ע)�סמוךסמן

�תם,�רבינו�בימי�היו�והראבייע�הראב"ד
�ע"ב.�סי'�ח"א�התשב"ץכ"כ

�של�חמיו�אב"ד�שהרב�חרש�זהוראה
�מרומרוג�יעקב�רבינו�והרב�כתבהראב"ד

�סי'�רעים�תמים�בם'�כמ"ש�וכו'�כתבויל
�הוא�מרומרוג�יעקב�שרבינו�וידוערי"ז
�או�מ"מ�הוא�ז"ל�מ"ש�ואולי�הם.רבינו
�הראב"ר�ועלה�ימים.�האריך�אב"דהרב
�טו(��ההקנ"ח�אלפים�ר'�שנת�האלהיםאל

�הראב"ד,�ג'�שיש�ירענו�כהבנוומאשי
�ספר�שחבר�הראב"רהראשון

�הכי�ומשום�ב"ד�אב�הרב�והשניהקבלה,
�רבינו�והוא�הראב"ר�המחברים�אוהוקורין

�בעל�הראב"ד�של�חמיו�יצחק�בראברהם
�זס�ודגר�השלישי.�הראב"ד�שהואההשגות
�ירפו�דכ6סר�ר3�דני�מלמידי�לזכרוןיסי'

�מדגרי����ויקרס�סר�ןנמה3ריס
�סרכ���ירקו�כעין�טין�ססנוח,סר6נ"ן
�סר3�ע)�שוגתו�כר���מ0ס�כותכסתח3ר
��ס6סכ��ס'�מחיגר�דין�ניחכ
�טיינ�יצירה.�ספר�המפרש�ךקראצנ"ךינ(

�חיגר�סר6כ"ד�ד"ס�זסלסכי
�נ�לחרון(�נקיגטרט�קג5ס�וסיין�וכו�חיןוסיס
�עיין�אבולעפיא�אברהם�ךחרננינ(

�ט���כח"כ(�סנ6�מקסחיי
�ממאוייש.�אבלי�אברהם�מה'יי(

�א"ת�על�אברהם'�מגן�חיבריז(
�וכתבו�ובקיאות,�ישר�ועומק�בקצורודבריו
�לפעמים�ם"ס�בו�שיש�אשכנזרבני

�הילקומ�על�רענן�זית�וספר�ח�מההעתקות
�וחיבר�מנזיקין,�הוספהא�קצה�ופי'הנ"ך
�וחריפים�נחמדים�מדרושים�עה"ת�ששוןשמן
�בראשית.�מ'�קצה�על�כ"א�נדפם�לאאך

�הלכוה�בריש�עליו�כותב�זומא�אליהוהרב
�הפנים�לחם�הרב�וחבו�נעורי,�אלוףשבה

�וכו'
�בכמה"ר�אזךלאי�אברהם�מהיסי(

�היי�אוולאי�אברהםמרדכי
�קשמילייא�חכמי�ממשפחות�פאסממדינה
�הוא�לפיס�ספרד�מגרוש�היכף�באואשר
�אניה�ודרך�זצ"ל�זקננו�מר�החסידהרב

נא
�ציון�מנחםהנה

����ספרי�ועי'�כע'רוכ.ן�כמיק)�ס)כס����י���ו)י�סס(�כסטיית�וכמ"פ���ס6ר����ת�עירונגמק1ס

��ע"ס�ג6ריכ1ת�ח'�ס"ע.ו1ג'ן
��תתקג"ע�מוכס�ערג�לפטר�ל�יסורס�סכט�וכס"סטו(
�ספג)�ול�ום'�מתל(�ע"ד�גכוכ.ס�ממורס�עי�סמ1רס�ומורס�סגפת�חיי�ס'�ח"ס�מ.ס�מעין�ס'�ח"�נסטז(

�כשמו�כתוב�ומ�ת.עסס"י(
�ונכון�תגס�גכ3ד��ם�מ�תי�מיס�ס'�רומי�קרוכ�����כעיל�ו��כוס"י ��ס(�ס�����תתק"פ�ו��ר��ת)מ��מו1ילו��כ"ס�סו6�����סין�מו"ס�סמו�פי�ס1ף�מומתסל1פ,

�כשיל�מתורס�תיבות�שנע�ס'�גס������ומקרוכ�יכ��ספ��ס1פ��מחכמת�מעט�פ�ו�ו)מדת'���תמכרס ��מס��נסוף�ח"ן�נסגסת�עוז�ועי'�כצריכות�מ��ע��ס"�מ'�ות�כח"כ�יעליפסק
�וסג'פ�גומזכן�בק"ק�ק�ס�ע)�ורכותיו�סלג1�תע"ו�זכ;גת�ע"ז�ס���ח"ס�ג"כ�נ1מגי:ר�ג��ר'�קר6�ס"יז(

�סמוקייוסף
��ענר�סייחי�תכירו�פ"י�תנ"נ(��ירגפ1רט�מ��ס'�גססכמתו�עיי1�כ'�פפד"מ�גד"ק�מקר6ק6

�וכפי����תקי�זך�סב)�ע"פ�כגו"ס�ודכריו�סתפ6ר,�וי6�ס-ס�טייס�ומס�ד'�כתורת�רק�עסקו�מיו�כיס'ענ
����סו6�ט"מ����גן�����סממסיס�ינ'�ף�סגיי���ש"ע,�חיקי�ד'�עי�ח��סו��סקדמס�כנומ"ס

�רני�ס6ר"י�כתכ'�יסרי�גנסתר�בק'�סי'��ס(
�ר"ס�וכסי'�תמיר,�גפיו�סנולס�סכמת�ס'�ככ"מ,�סוגו�ע)

�גע)�סג6ון�וו��ע"ס�כ:סתלות�עסק�יי��ן�רפ"ס�גסי'�ג'�ע:ותוותו�ומרוכ�ע"ס�משריס�מג��סי�גססכל
�כסל6ס�כל1רס�ס)גס��מר�ס"�ס"ס�רק�סמל�ס)�כונתו�כי�כ'�ות�סוף�מגרס����גק�ט'למ"ג

�סיפ- ��ע"ע�ססע'ש�ג7גרמטגס
�שכ'��מ�ר"ס�סכת�ת1ספ1ת�ש"פיח(

�גוס"י
�חויי�כשו"ת�כמ��גי��סריס�ט"מ�סיס�רגס�מויעס�מג6ן

�כג��נעורו�כעכעו����ו�ספיח�מסק1נערסיס�כ*פ����ו1ט6���וסלכ�ע"ס�מפר6נ�חסת�ר"יאוישת
��ע��לע"ס�סי'�קו"ח��ר�וע'�מלדפס�חר�כימון�סוגתכ
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גדוליםאמערגת
�כל�והניחו�ליבשה�ויצאו�לקפומקיאבא
�סערה�רוח�קם�והיכף�בספינה�להםאשר

�נפשם�יהיתה�הכל�ונמבע�הספינהונשברה
�חתימתו�עשה�שניצולו�זה�נם�ולזכורלשלל
�ומשם�ז"ל.�חהימהו�וראיתי�מפינהדמות
�הערול�הרב�בזמן�חברון�בעה"קנהיישב
�חכם�משה�והי'�ארחא,�ן'�אליעזרטהר"ר
�גדול.�ומקובל�מהיר�וסופר�חכמוהבכמה
�מקובל�יצחק�מהריר�הי'�הרב�שלובנו
�הרב�הם�מו"ה�ותהני�ומנהיג,�ודברומופר
�החסיר�והרב�ואבי�בנימין�כמהרירהכולל
�בנותיו�בני�ונכדיו�יצחק.�דודמוהר"ר
�ואבי�ישראל�אברהם�מה'�הגדוליםהרבנים
�עד.�לחיי�כולם�וכר�יצחקי�אברהםומה'
�מהורהם�ונפלאות�שמם�בישערים�נורעוכבר
�ובן�הדפוס.�לאור�שיצאו�מפריהםבקצת
�מר�ראשי�עמרת�הוא�הנוכר�יצחקמהריר
�הורה�מרביץ�ישעיה�מהרייוקני

�פר"ח�הרב�של�הלמידו�והיהבתלמידים
�הששי�יום�ת"ו�ירושלים�בעה"קונפמר
�ראשי�עמרה�אדוני�ובנו�ההצ"ב.לאדר
�לה"ה�ה�י�ח�ר��ק�ח�צ�י�מהריר�מאריאבא
�ירושלים�בעה"ק�ונשמי�שלם�מלך�צדקמלכי
��הנצב"ה�תקכ"ה�סבה�כ"ג�יוםת"ו
�מגרפס�חסד�ס'�ח.כר�שוכר���י�ממר"ץ�ס

�פיר1ס�סכ"ד�פ"�כשי���ע1ד��יפס��חמספסלי
�וסטר�ח-כ.�ממס�ו,סר.�ס!כ1סיס�ען�סגס1תסמס:י1ת

�תעמס�ס'�סגג1ו.��ל�ס'�סיכ:ס�ור�ס'�מחמסור
�נסטר���ס"���כי!��ח�ורייס�גזת�סוכ'ר1חוסל
�הרמ��יט(�ק�ג�ס���ח�יד�סרן�וסוכיר1�לנג'סגדף
�קלית�גסס�ומזכירו�מו"ס�פ"�מוכ.ר�ג��סרסרשי'
���לגע

��
�ק�יס�ג'�סס��וגר�סחתם�ור

�מקור�חון�גכ��כידי�סיס�ס:וגר'ס�סספר.ס�יג)נדו)יס
�תוקוגי�מסר��סרב�כ(�מתורס�חקת�וג��שגגו.סגגוו
�עגיג'ס�כחס�מתגו�מהסך�ותמס�ר:ג'ס�כגף�מסרמזביל
�ערס�מ�ס�ממת.�ת.כ�סס��ח1ס3�מערס�ס'�ר6סו�
�תכרון�כעס"ק�הת"ד�ס'�סרס�ח"�פ'�ססס.�י1סיסמיס
�חק�רע�ספר�ת,נר�שוכר��תק�תס'�ננ1ת1ג"ג,
�����ורכו�ע��גק1סט�י������תוגבני

�י"ע.����
�המפורמכם�החמידדקרננטז( �מהר"ר�האלקיהמקינן

�מרבני�א'�הקדיש�היא�אזולאיאברהם
�המובהק�הרב�תלמיד�מארוויקוש,עיר

�הרב�של�חברו�לוייה�די�יצחקמהר"ר

�עמאר.�שלמה�מהר"ר�והמפורסםהמפולפל
�קרוב�הי'�הנוכר�מהר'א�שהרבשמעתי
�שמו,�את�ישא�אשר�לאברהם�חסדלמז"ה
�הכל�וכיוצא�שהר�בפי'�לכיזובוהפליא
�מהר"ר�המובהקים�ותלמידיו�אמת�דרךעל

�ונדפסו�הכהן�ישעיה�ומהר"ר�פינסויעקב
�ישמענו�מלך�מקדש�בספר�באוריוקצה

��וחסידותו�וחכמינו�ממעשיונפלאוה
�ומר.ס�סמו�פתע�ססרכ�מת�מג'ד'�תפ'מתעת.

�קחו���ח�ס��ס�סס�ר"ת���ו1י��ח�תכ'
��כד�ס6ומר�גן��מר1���סטון�וס�ע)�סר3וסתרים
�כבס�חטטן�ודם��מופלג�חד�מקן�סמעת'גחרס
�ס:ו'�סרג�ע"נ.�כסתר.ס�סחכם�סרב�מפ'�שמעמ�
��ס�ותפותו�כתמ"ס�נסמעיס�ו7כר��כ:ס'ס�ת,ותדס"

�תסר"ת�ח"ק�סת1פ��מסרב�ממעת'��ע.�ר'קסחורת
�ס�י�חו!ס�דס�תסס"�ו��סרס�סמר�סס��עטרן' �רכ��ככתה�טן��וגותכ��ר�מעט�יוקח���ממט
���תו��ס�פ'�תתי�����רפו6ס�סת�ח�רקוןס'
�סן�����עלו�מקמיען���ת�ס�מס�סוסכב'

�סס��סיגר�מבר"ת�סרג��מר�כא(�חר'ס���
�סמעת'�כ6מ1ר.�מסרג�גת1כות�קמיעות��וס��ס"

�מלמס�תס'�וסרג���מוסר�גי'�מ,ק1�חתספעס
�ק1דס�הטח�סגת�פטר�עמיר�ותסר"ס�חגרו.��
�הקיט6�סכמת'גת6�א"י�כחרס���כ6�ס:פטר��חרסרכ
�מסר"ס���ספירכ�מס�סות)ק1�מוסל�סוסון��מר1
�כתו�ס"�רסכ"י�גפת�ך�סקכ)ס�כחכתת�תתסעפן
�ווסל��סרכספ"

��ס�עין�אזולאי�אברהם�מהר"רי�
��נח"נ(התגופף

�ננ(�אליגרי�אברהם�מהר"ריח(

�אלפנדארי�מהר"ח�הרבבזמן
�בהשובה�גדול�ויכוח�ביניהם�וישהזקן
�מראשית�מגיד�בספר�נדפסה�ל"ווהיא
�ראיהי�ואני�משה�פני�הרב�עם�וטריושקיל

�לב�ספר�וחיבר�כ"י,�למוריםהגהותיו
�השיגו�מאשר�הרמב"ם�בעד�להליץשמח

�שנדפסו�שמעוני�ועתה�במצות.הרמב"ן
��ז"ל�הר"בתשובות

�אלשקר�ז'�אברהם�כחדןך"ך�ט(
�בשויה�תשובתוהובאה

�משיב�ומרן�קי"ח�סי'�למרן�רוכלאבקה
�שהוא�ואחשבה�קי"מ,�בסימן�השובתועל

��אלשקר�מהר"מ�הרבבן
�אמיגו�אברהם�כזהך"ך�ךזנאךןכ(

��כח"ג(�חרס�פויעיין
רביני �ציון�מנחםהגה

��ט"ו(�ק'�עח"ג����מעמק�וס'�סמטכיי'ס�ס'�ססוס:ס�ס'�ח"�גסיט(
��יכ(

��ותולם�חקת��
�ג)ג?�רכסן�פתלי�מז�רק�ס�ג�חגתיס�סמ.גת�סמ"ס�עכסן�נטתי'�ל'�מלכ'�מעמיסות�תליזו�תגס�וינתרכא(

��סרס�ן�סרסן�סמו�נולת��ג�סגעסיטוגן
��דו"ד(�ס"ן�ס��נפטר�ט"מ,�סו6�ג6ר6���ל��י,כר�וגסס"דכב(
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דנדדל'םאמערכת
�דבינו�בך�אבךהם�לבינןכ�

�בפסקי�שכירואפרים
�וסי'�צ"ג�וסי'�נ'�וסי'�ל"ג�סי'�ריקאנמיטהר"ם
�עם�שמ"ב�סי'�והזכירו�דוכתי�ושארצ"ד
�תקנ"ה�ובסימן�העזרי�אבי�ורבינוריב"א
�כתב�אפרים�רבינו�בר�אברהם�ורבינוכתב
�בסי'�תכירו�וכן�ע"ש�וכו'�אחרטעם

��ע"שתקס"ד
�ע��אךךיט�אביהם�נמהך"ךכנ(

��נח"נ(�אריםמטס
�אממעאל�בן�אבךהם�ךבינןכנ(

�של�רבו�הרשב"אהלסיד
�ח"ב�הלקם�שבלי�בס'�מזכירו�ירוחם,רבינו

��ענינים�בכמהכ"י
�המחבר�אשר�ן1�אבךהם�בןןקך"ךכר(

�בראשיה�ונדפס�המדרשפי'
�על�נצב�רש"י�ופי'�השכל�אור�בשםרבה
�כבר�אבא.�פירושו�ומשמאל�כשירימינו
�שהוא�ססכ��מ"ר�שיין�רס"י�ערןבתבתי
�א"ה.�מרן�בשויה�כמבואר�מרןתלמיד
�אבקה�במפר�אחרת�השו'�נדפסהועתה
�שהיה�מבואר�ושם�ע"ב�מי'�למרןרוכל
�הרב�תשובתו�על�וכתב�צובא,�בארםרב

�שלמדו�נעורים�לאהבת�אלשיךמהרים
�הרבנים�שם�וחתומים�מר"ן,�לפנישניהם
�בן�חיים�וכמהר�ר�משען�יצחקכמה"ר
�עליהם,�חתם��ל�ומרן�החבר�יצחקהרב
�עבר�ה"ר�צפה�הקדש�לעיר�שבבואווכתב

�בספינה�לבוא�לקונשמאנמינאמאנדרינופלא
�מאריה�הנדול�הרב�הורה�שכךושמע
�ממרח�מתורהו�הארץ�האיר�אשרדאהרא
�הגדול�הרב�ל�שכוונתו�ונראהשמש,

��ל��טרחי�אליהמהריר
�בואוי�די�אברהם�מהר"ר�ק( �חבר�מהרשד"םתלמיד

�חייון�מהריש�ותלמידיו�קלעי,מהרים
�בומון,�די�מהר"ם�ובנו�יונה,ומהר"ש
�ירושלים�עה"ק�מרבני�היה�אחדונכדיו
�ובנו�שאלוניקו,�מרבני�ואחד�אנימיממונה

�הלחם,�שתי�הרב�וחיבר�ביעקב�ערוההרב
�חבור�משנה�ולחם�מתשובות�רב�לחםעבד
�ספרו�לחבר�וההחיל�הרמב"ס,�עלנכבד
�משנה�כסף�ספר�שנרפס�קורם�משנהלחם

�נג(��ז"ללמרן

�יהורה�ב"מ�אברהם�מהר"רכ�
��ח���יסס�מפס�עיין�ביטוןדי

�ט"ו�בולש�בן�אברהם�מהר"רכ�
��נה"כ(�טיגיססנעס

�ביבאני�בן�אבךהם�כמדןך"ךכח(
�ע.ין�מארגוןספרדי

�כר(��בת"נ(��גסזלן

�ה�אי�מ�נכי�אברהם�מהר"רנט(
�ס6נת�עיין�הב"ח�שלנכדו
��ח"נ(��

�נישראל�ברודא�אברהם�מהר"ר�
�תורה�והרביץ�שמוגדול

�יצחק�מהנ"מ�תלמיד�והי'�מאודבישראל
�במפר�כמ"ש�קראקא�בק"ק�אב"דחרוף
�כ"�התורה�על�שהם�אבני�יעקבנחלה
�ישיבה�ראש�והי'�סרס��הנני�כחקותהסם

�ובקיק�מיץ�בק"ק�ואב"ד�פראגיבק"ק
�בתורה�גדולהו�מהוקף�ושמענו�מפפר

�כה(�פמירהו�יום�עד�שקידהו�וגודלוהסידות

�הנדפם�אברהם�הולדוה�בספרככהונ
�ושמו�ארץ,�גאוני�היו�והלמידיומחדש,
�בכל�מפורסם�והוא�העולם�בכלהולך
�אומרים�בחבוריהם�רבנים�וכמהאשכנ;
�גאוני�עדיהן�יהנו�וכאשר�שבחומקצת
�קצה�על�אברהם�אשל�הנדפס�בספרוהומן
�וליקוטים�וחבורים�שו-ה�וכמהמס'

�אב"ד�להגאון�נתנאל�קרבן�ספרומכללם
�בפומייהו,�שמעתתיה�קארלסרואדק"ק
�המחבר�הרב�מפרעממלא�מהריי�הרבוחתנו
�ולא�יוסף,�וכתנה�יוסף�ושרש�יוסףהק'
�אברהם�אשל�ספר�כ"א�מחרושיונרפס

�יוסף�כתנת�עם�שנדפם�אברהםוהולדות
�אב"ד�משה�מהר"ר�ובנו�חתנו.להרב

�ציון�מנחםחגה
��מריס�תסרר'�ס'�ח.י1סי1�נט�בג(
�כסס�וסוית���נ��סר��גסס���פעתיס,�כ'�סמ;כיר1�חס��ן�ע-ם��חמת�וט�ס'�ע����יחס�נסס"דכד(

����וגן-ס�מס�ן,�כסילת�ס��סנ'�סגרת�יט���ס1ן�יצע���החד,����טעות���כינ6ס1סר�

�����עח"ג���ני�סרה�תגתס�הרף����ג��ס�סר�����ס��טגנת�ס'�סלבססיעתו
�קראק,�פ-ק�דח-ק�גפ:קס�טחתי�וכן�גת�ל�קרב;�גס'ס�תמיד,�וגת-ס�נטפל-ט��ל��י-ת�תע��ס'כה(

���חזר�פטירתו�מיס�סעס�רגם�גמעס�דר(�ר-ח���ג'���רח'�דכס'��ע"ג�ע"ס,�ס��רי-גיף
��ר�גין�ייכט:סט7ט�גק-ק�סג�����ותחוח�ג1מס��גס'ר�ג�הרס,
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בדוליםאמערכת
�אשל�במפר�הנהות�לו�ויש�היאדק"ק

�ן�ז"ל�אביו�מר�מהרב�שנרתםאביהם
ל�

�אחר�ברךיך�אברהם�כמהת"י
�ושקיל�קונשטאנרינאמרבני

�אברהם�ברכת�חיבר����ה-ב�עםומרי
�בזמן�ת"ו�ירושלים�לעה'ק�ועלהדרשיה
�בראש�חותם�והוא�יצחק.�מהר"ארבינו
�והיתה�מציעא�יוסף�עין�בהסכמה�הואוכן

�וביום�תוכזב�ירושלים�הקדש�בעירכגוחננו
�הרב�לו!�אפמר�בקינשמנדינאשסועהו

�כה��ללץ�מקום�גם�עמס�רב�ודץדת
�ברוך�ובכ"ר�טנרהם�נמזקך"ך�

�ח"ם�בתורה�השובחוהובא
�פ"ו:�סי�ח"גלמהרח"ש

�מבוריציא�ברד�אבניהם�בה'�נ(
��בה"כ(�לכרטס�חסדטיין

�הוזכר�נאדן�אברהם�רקב�כלך�ר(
�אשר�נאון�שרירא�רכבהשוכה
�כז(��יוחסין�בס'היבאה

��כר"ת6�ככת�ס�כק�ס�מ��ו���קד:�ו?זך� �כס'�כעת�משתי���כ6מור6יס�וגס�כך?ם�כמות�
�ס�גס�כר��תג.�מ"ת'�כ6מ1ך,יס���ג.�מסין.
�ך�רחק��מ1�מ'���������כת����

�מסמס���רב?�ו�מ1ר��י:�סקרו:���גכר�ת6
�כ�ם,�סלכס�וכנר"ת6�כממס�וכך���עקד�כ:ם��

��עקכ�חק�לכרפס�סמנת��תרככו���ךוץ?ג�י0
�תון�וכב!�כרכ:י0כגלו�

���
�ונס�סוס.�ס'וס�עד

�מקבתי�סכלת.�נ�ן(���יג�ע"ן��ן�מיסכ"ת
�נקלק�מ.�ו,מור�ס�כתנ����כ��כ?ס��מ.ג�
�ע"כ.�קג,ו��פןמפס

�רשוי�ד�ן�כתב�רסס�ס��גח"ל������ךכיזע
�סעיות�סרן�ועכך�ס���גח���דם�כס���ע�ת
������ם

�גו�����יפת�כעס�ו�קר6���ך,
�����עמס�מ'�גסס(�כ������כןס0�קזמומ�ן
��ן�לניעור�מ"ר�גתכ�וכס��ניו.�רוק�����
�כר��עכך��עוד���ע!סו

�דמו"
�����ו��רור

�רניג1�מכס�גן��עור���ע!�טוכ�מו�����
��ע"ד.ע� �רנ���מם?�כן��עור�כס�ען�ות�ך
�קרור�ס��מי�קר6�ע,ת1�רככם�ע-ג�וקף��ומןע�
�סת1ס'�וכ"כ�ו��כוס��קר6�דיק�ד"יג,����חי:�
�ומע�חד���וקטו�ר��ממס�ע"כ��כ�דף�המכתס"ק

�פ�ס�ך�ע"ס.�חל�וט�גמם������יכרטסעמו ��הש��ןנינ�
�פסק'����פרינן�מ��מ"מ�בטולי,�כי���כ'

�ו�ים�וגס�עמס�עי�������סגם�סייגו���
�כח(�כסס,עמס

�ג6ס�טופ�סו6�ע!מ1�ססס�דסיכ6�ימר�פסרו5י
����וס�כסס����רגע�����מהגחינן�י6י6ס
�כעזלו�ס"�סתק1ס�פתר1גו�מ��ט1כ����יע,רסס
�סוקרן���סמכ�ע�וסרב��עור�קר6�רפנו�מס?כן
�פסס�ס)�כנו�מס�עי�סגקי6�מר�ו,פס�גגז�ווט
�שסר�ומל�ענמ1�ע"ס�רכינו�מפס�כ)�ע"סהגינו
�ע1כ.�סו6�עגמו�סס0המרגו

�מעתם�חדשת�ר6ס�כסמם�שו"ת�רדייתירוס
�כס'�כתכ�גרופיס�וסקר�סר�ס�ותסומיחסש

�ק"י �ריכיס�גו��ן�סמע��קורין�כהד�סס�ס�וכעיקרוו"י �ססמותיסס�דכג�תטוכס�עמס�מיסמע6ג�מדרסדגל.
�כסס�כי�קינת,�מע!מ,�ניתן�ססס�ט1ליס�מע:יססנסס
�רספ�כס�מנתינם�מתוך�גע'מס�סור6ס�יו�����כעגך
�מסיר�סריך��ן�ססרכ�סל'�עכ"ז.�סי6�מ�ת6��

�נ6ייט1ל����נעימס�ס1ל6ס�ו��ס�גיס���י'סמע6י
�וו��וס�מן����יסרסנ6�גכס6���ורזיתיג�מרן,

�נעיפס�ס1ר6ס�י1�ם�פס1�נר6ס�צמור:�דחס����
�פודיטנ1�וסכתוכ�כן�����רכקס�יוחק�מסר.�וד�וכן
�ג6�י6�דרגינו�גל6ס�סו��סנון�יכר�ס.מן�ודקי�ת
�����ן�כי�וסתרן

���כ6���טסו�סם�ס�ע)
�עג"ן.�כממיס�מסק'גן��ך�����כמס����סרק
�עגמו�דגי�נסיל6���וכו'�וט�תלן�כ,���רכינ1ומ�
��ר�סין�סת,מי7�ע,כ6

��
�����לג'�כקורס

�כסי)���גת'כ�תולם�וכ7כר'�עסו,�ר'�קור.ן��ןמס
�ע"ס.�יסתי�ן�ס7לכ1�ססו6�סתומים�דחות���גס
�רסס�וקמל�סב)�סמיכ���כדגור�דרג.נו�נר���
�בו��ן�עסו���וגו'�נעימס�ס1ר6ס�ו�סטן��כעור
�נעמס�י"ג�עס1�כעור�סם��ינו�לנס�עימססוקס
�סעיתס�כפו���עימס�כ,ס��ן�ספילם"י�כמואנמר
�פולס����וננמר�געמס�סגוכל�סעגיס�ס)�לעתוע)

�ייייס.�מסקר�משגס������ס1כ,���רע��
�סל6ס�ם6מל�ססו6�עטיו�ק'�ותו�רע�ינוי�גיו�רכ6
�וכתג�געיפס�סול6ס�ו�ם�דעה�גר6ס�ולסספ7רס
�ו,�סלתס���גסת'ס�נן�קר�סו�ורכקס�שיגהקנ"נ
�מו*�פ6�יר'�יפו�י?ר��פ*ג�פ'�כ"ר�פרורסס �שך�נסצ������נ�צלצצ6גרגשמי
�סספולפ�ונלעס�וכפירם��סס�יפ"ת�סוכ�ועפ-ם��
�סיור�סס�יס'�יפיר�עי�סלפו�יסרם�וכיון�פריר*י?י
�פרכיח�כסר�סו�כפס�ס-ס�ורכ9ס�עתק�ותרעו�
�גודע��מפרפ�����ס�כלס�פי�וטרין��יייתומפס

�ציון�מנחםהנה
��מ��ס"�ג��טי�מסו-ס�יעסי-תבו(

�ח�ן�כרסס�פסס�ר9�ל3י��סייח���וי9ר6�י�ל�יצ,תסידיס�יססר,ע���י�נךעךג��ן.לונ�
�יפיפפ�דסי?דרין�ספ��רפיפגדיחי�חריפי�וקלפי�פייס�יפו�כס"ס�ג"פ�רפ!ייי���פ.ם�יתיר?ןעסקו �יסף.�זל,���תפויספ3ג.

�י3יכופ�לגילקיע��וקן�לגילום�ר'�פ-ר�נסלת�יפכ.לת*�ן�ירקב����דפס�כתפייתי
�יו-ר�ופצילפ�מיי�ר"מ�י"ג�סגת��ר�תיבות�טס�ו3תופ'�יט'�דל5�ר��תוס'�ל.ח�יפ5�פ'��כפילם(גי'
�יין�ל'�ר5ם�ספיס�ו3פי"ת�פרגליוס��������וגפים�כםלוס�בס��גב.ס�פוח�ג'פ'ן�וכסרי�יג?ד� �ט�ליוגס�ית'�יפו�ת�טוו�וגור*�ע-ס,�ר3ס�י'�ס3ועות�תגי����יסק�ג.ת�ד�יפות�כפ-ג���י.כ,
���יפנין�סג"מופך�

�פגרי
����ג��קמול�ע'�מס-ל����ע-ס����י��גס1ספת��גסנ7ר'�גסס�פון �ועז"ס�ממוסיף�סס��כסנדר'�ס"�כג'פין�לק�סעיפי.�ספו�דעיקר�יי���גס:דו'�גלעין�סמו�ר����יק.פ

��תסורס�פספ�דיפפפ*ל�רפפ9י'�ל��ייפפ6ל�פר'�ופן�ע-ס,�סק�ט�מחזתסד"כ
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הנרוליםאמערכת
�מכליתי�טו6���לרמו�כן,�קר�ס1�עמס�מהפטס' �וגו��קר'תון���מר�כן�קר6וסו�סע0�ע)געוימ.

�קין�קמ'ס�וס�ספר�ע,�טיררין�י��כיתכי�חר'
�פ��כ"תג?סרכת

�יפחיי
�דל5�לותר�יסר�סדירים

��
���כל�ר0פ�כיפיף���כימם����ל,
�ייירא�סן�����ד�פ5�פ"נ����ריק�ס"ליט1ר
������סג1פ�פן�קרור���חיפף��פי'�סי'גיייכס
לכר

����
����יחכם�ד'ס�ס��פ!פו�סי5�כלגפר

�דל5�פחליפ�יך�����סיב�על�ומס�גרפץפסקתן

�כלכיס��פריס�ויי��ור�סלל����רגל�ולפרווב"ס
�פר�ל.�כיריפ�לגץגחים
������ספ3י"ט�סרג�לסכרת�ף�ס0ריסיר �ספיפ�לסיג"י�פ��לפריס�פ0פ�כסטלס�רן��מל,
�ית'�ויפר�יכי'�יתס�כת�פגלי�י%ר�כגי�ליט1ר�פר
�ליפ1ר�ס%ייחר����ימס�מפ"ר�פתלני�וס�די�רקן
�ס�יפטפ�ל"�פ3י��סב�רפרפי,�סכ6�ימיי�כ
�יטפף�יסרס�תיספח�יתכו�וכיי��פור

�וסריט�י �פי��כן�סרקו�רס'�ס%פ5ל�דם�י�יתוס'�פיסמס
�ליקריך.�פסוס�כ5ןילין

�לספלי'�דיין�יפ3י"ט�סרב�לדירי�נ,���יכףפעתה
��רפס�קירס�כסס�יייקרי�יהלך�יכייס�יל,ס
�פר3�טל�קרס�ומריר�כי'�כחזיז�נפשלו�פי��לל�יפ

�פק3לת���פה"ל�טפך�בוס�גלי�פדטתו�ןסי6מי
��כ)�סחרורו�יונס�ע,ס�גדרך�שמר�ס��ו�סג��ס
�ו��וכו'�גתורס�סעמ,ו�נם.�גכ�����המרגזור
���כממותם�קר6ו�גפפך�גוסג.ס�����קנסכר
�ס"�נ���גג�ג�רכ�סקס�כ���מס���ס0גה

�קני�עניו�וכתב�תוגר�סמכ�ט�סרג�כר.�סגיךסר"ס
���פת�ר�כטיפין�רכ'�כיפיו"ס��י��י?ר'תם"
�גויל�לכן�חכפ�תכפים�גור�סרן���רכי�יל��
�פילס�מכפירי�כספר�פכ"ל.�פת�כא'�י3חסירותכתורת
�גדיל�מפ"��יו�ל*�ו.פח�רכר.י�טל�לסרגי�ייכת3
�ל*�גור�מסרן���יפת�דמי�לך����ילטי!סכתייש �יכס����מסי�גיפי'�יית��ל�תרס�תלפיר�לגןוכס
�ים�דכיי��כתב�וכ3ר��יייפין�בר'�חירפ�בריללכן

�כפ"ר�לשקפק�י0�דגריו�ו6ף�מסלל6ל�כן�פטקכי6למעיר
��חסין�ס'�רסר3�פעיפ�����פי"ל.�פת�כ�פי3של
�ע"ס������ג��גגימ��ר'�סי�כ'ו���ר'�
�בי"ס�פקר�וגס'�תו�גדול�ייתסיו�ספר�רסר3יירופ

�פעמים�מכמס�כטו�גג�ג�סרג�סמך���וכמדרם'ס
�יסרג�קוסמוס�טעות�בסי'�נ"י�ועזי�ממס.�ר�מגיף
�מסרי�תמי'�ולגי�כת"כ�רקונו�ס"�מעתיק��כגס"ג
���ר���ן�ר'�פל�כי�שת�ר'�כלמרפטפרעי
�פס%פתיי�י�וזל�דירך�ייטפיס�גכ

�הכחוג�כשן�כת3
�לסטיר�דים����ככריי�פדל���רכת3ת'���ליגייי.
�ס"�מ�������סי������ין�פיסיי,כ��
�גגי��ך�ור��תכת'�יכיו��עוז�כתורהגךון

��� �מפקפק�סערות�סדר�כם'�רקתי�ם.כ��כי��ס�עו�
�פ*פיר5י'�ככלל�פת�י'�����יחסין�ס'�פרר�פלסרת

�ר'��סגהן�ר6י'����ין�יפת.�ר'�כטיפין�ר'דסו4יל

�סי"ר�כיכפ1ח�כס"ס�מול6�ס"��ת�ור'�שדת�ן���
�רכ�תי�����כט��כוס�לסקריך�וין�יוחסין�ס'וסרכ
�פריי�וכן�ת3רי��טחיי�סיפר�כנופל�פרייו�רסוקייסרי
�ליפור�רכי�תלפיד�קלטתי�ורכי�קלטתי�כר�יסודםר3י

פ"י
�יס�רסיס�פת�ר'�למוכית��ן�כן���דסוכס
�קורץ�ג0פר�סקריך.��ן�טת�גר"�כג'מ'ן�ר'יתימר
�פפרחי"�תלפיר�פסי3ל�חסיד�חכס�ססי'�לתגסיירות �ערתי.�כ'�פייג�רוי���פ��דף�פ��ישח�רי�ופפיז"ל

�כפס�סחיכר�פכיך�פ��עכ"ז�דף�פרירותייסדר
����פלו'�פת�סר'�גריליםחיוריס

�����סמנ�ט(�רנ�מדכר'�יג,�סולח��וער"ן
�תו�ר���מ0ס��מר�ה"����למרס,�ע,מ,�מפ'תג'
�מחס�י'��ל�סרנ��ל�יחרסיו,�רכותיי�פס3לח��
�כטחתי�כפח����יי5��י�שדפתי�דבריי�יסכ�
�סיף��פך�וסף�כסייטרס�ט"ו�סכחכתי�פס�יט�ןלטיל
�רס"ר.��יסי'

�סם�פ'�לל�גן1�כפריטות�ופר�גזר�פ5סרהחוייל
כחור?

���
��מר�ל*�היטפיס�יעגן��רו�חת�יחח

�פ%נפג�איקסס�לי�ירכה�וסרן�פיר'ן�סיקריופר
�����פת�דס�סלרי�נג'ס�כשפיחס���סטילס �יגעיי��������ל,�טיד�ל*�ס�כפ"סיכיש �סי�כחגתי�כלסר�ט,פור5ש�שתירסי�

�פדלפ0י'�ל5י�ספני"ט�סר3�ם!ררגו�פסוכלפי
�פר�ל�����טיקר�כרס�ירגות'י�ס�סיכל�ל5לפרס
�פ"נ�כ"י�יפסגי�כפי'��ס�כפ"ס�לדבר�טפס�לתתי0

�פספרי����פקופית�ככפי�ידל�עגי�יס3יחיודידריס
�בש�יכ��פגספיח�כל�פיו�ספלגפ�דיר�יידס�כיפפסוכל'ס
�פ"פ����פנ3חר�ספלגס�ופיר���פ�רי�
�ס'�נ1פ�מדל�ני�מסיירותי�יפסוכי�

����רכ'���
�טסם�ערגן�ממחת�כק.גטלס�סגת.�שנר�מ"ו�סי'�ת
���יסרבל�ת�ת�דרדסית�כידיג.�ועיט�ע"כ.��חדף

פ,כריס
���

�ס�יולד�לד�כי�יטס�טיב�וי0���לך �סיס�דכו���לך�יט"י�יכרטס��וזן�סריו�סרספ.
�יסר5ל.�עם�ספתח.ל
�כות�יירין�רפן�ס5ח"ל�פס����ופפ�טובופס
�ידחק�אכריס�לאליסל5

���
�ד�ר���כ1תייו

�יחלך�ט"פ�פ5גרסס�כפ"פ��ר�פ��יסר5לליפת
�חס�כ.�ען�חר���ק�ס���חגות�קורין��ןולכן
�סת,ן7ותן����ומלכותסיכות

�כר�וססג"ס�ר6ם�כטמ'ס�תיגת�ע)���ומ"כ
�פ�רי�סג5ת'�ייער�ס"�ופן�יוסף�יייטרססס,
�ידוק.�ע"ס�סרגר�ע*רת'�חיחופ5�פצ"רת"ל
�קמיניו�אברהם�מהי�הרבמי(

�שלמה�כרם�הרבהלמיר
�ס'�הוא�בפלפול�מדר1שי'�נחמד�ס'חיבר

�משויה,�הכסף�צרור�וספר�כסףמירה
�רבים�יבן�שלמיס�בהלמידים�הורהוהרביץ
�ל(��ש"א�שאלוניקו�תהלהבעיר

מהריר
�ציון�מנחםהגה

�ג�ר�המתגר�ס!�ס�ר"ת�וסכ�יבון�כ)�מיסעת'ק�כוס�עקב�כן�וסמעת'ק���ר�ת'�גתכ�ס�ממיטתכפ(
�עטורית�כלתי�טמורות�כולן�סג:פיח�כ"כל�יכיל�כ�ויי��כריו�רס���ושספין�חיי"ח�ליייר��כדפיםס�
�פ�ר�י�יח�����י%ס�סל�טסורית�פיתפות�כל�ת'�לחלקו����יג3חר�וילך�יפנגי�ופריר�י���יזרטליית
�כוס�פול���ספריח'�ופס�לפיפך,�וכן��י�יכלל�י0ר5ל�יין�יל1פ�נפ"ס.�פ��ר�יפית�פ'�יבעית�וכל�לכרס�

גסיי
��רכ� �יי:�פ�ט"ס�יס�בריל�יטפח����כיריו�ילפ�ד�ח�מסח�פרגי�פתח�ס'����ככר�ס

�פ1פן�קר������ס�ל��יולד�לר�כי���יוג
����

�ומס�יו3�ופס�סר6ל�גרפת��ל�פ�תתיל�רגו��לך
�ועו��וקיקך�מ�ע"ס�����ר�סו6�יסרק)�נצמות���ל���כות'ג1����ג'�����קור.ן��ין�מנחו"ןעיס
���ו��ח"ן���שכזעות�ערג�מ"כ�עםלז
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נרוליםאמערכת�
�גאלאנמי�אברהם�מהמ"ר��

�מופלג�הקדושהוא
�צ"ל�האר"י�שבחי�בס'�כבחובבקדושה
�מהר"מ�רבינו�תלמידי�מגדולי�הי'והוא

�פי'�יקר�ירח�ס'�וחיבר�זצ"לקורדובירו
�בננורתו�כשמש�פירושו�רבו�כיהזוהר,
�כמו�פירושו�חיבר�והוא�יקר�אורוהוא
�נגדו�מגנה�מהשמש�הארה�שמקבלתיךח
�מ'�בראשית�ס'�על�נדפס�אך�נדפם,ולא
�ירח�בם'�הרב�פי'�קצור�והוא�חמהזהרי
�ויל�אזולאי�מהר"א�משה�והקנו�וקצרויקר

�ס'�ונדפם�חח��זס-י�עיין�כברבמ"ש
�הרב�פי'�בוכים�קול�ונקרא�סתריםקינת

�כי�וי"א�כידוע.�לאיבה�הנזכרמהכ"א
�המוסמך�הרב�של�אחיו�הנוכר�מהר"אהרב

�המחבר�ז"ל�מרן�תלמיד�גאלאנמימהר"ם
�שקבלה�ז"ל�א'�מרב�ושמעתי�לא(שו"ת
�עשיר�היה�הנובר�מהר"א�שהרבבזדו
�ציון�ששם�מירון�חצר�מממונוובנה

�יעיין�זי"ע�יצחק�ור'�אלעזר�ור'הרשב"י
��גח"כ(�חמס�זכרי�יקד,�ור�סחתס,�

�מביאו�הנדךל�זפננךהם�ראינך��
�מהר"ם�ובתשובותהמרדכי
����ע"ג�קי"א�דףד"פ(

�חכי�עי'�גדיליא�אברהם�הרב�ח(
��נח"כ(סקג"י

�תקי6�טייז�ולירון�אברהם�מהר"רמט(
��ח��סיסריס�ותקיןסוסריס

�ממ"ק�ראב"ד�אבךהםכפזקך"ךמ(
�לג(��ח���ייס�יט�טיי;גלוגא

�עיי;�ויקייו�דיל�אברהם�הרבמ�
�ו�ח"נ(�קורותלקוטי

�טייו�ויפמונד�אברהם�מהר"רמכ(
��נח��חסדס3ת

�מביאו�זומרא�אברהם�ךבינךמנ(
�יריש�רש"י�עלהרא"ם

�ונראה�הלל,�לרבינו�מקדימו�מהרהפ'
�ואינו�הלל�רבינו�כמו�כהנים�תורתשפי'

�מוכרח
�תסי�עייז�זכות�אברהם�מהר"רמך(

�לד(���כוסכיוחק
�של�חמיו�וכשן�אבךהם�מןתך"ךמס(

�מימן�והזכירו�האגורהרב
�ל��בשמה

�חזן�לבית�אבךהם�כזהך"ךמז(
�בס'�כ"י�תשובה�לויש
�לי(�נ"ינ�אנשים�רע

�אבךהמ�מהי�הממךבל�זקך[נמז(
�מתורס�פקח���עיןחזמךכי
�ל���ח��ווט�וסח.

�אברהם�כמה/�החמיד�הרבתת(
��נ�נ(�����י�עי�וציוץ

�חתי,ת�ע"ז�חיוו�אברהם�הרבמט(
�לה(��כח"כ(טסורוח

�חנניכם�ץ'�אברהם�מהר"רג(
�למהרימ"מ�והיקהלסיד

�נגיר.�הלוי�סהר"ם�החסיד�הרב�שלחמיו
�על�ורב�עצום�קונמרם�אברהם�ביתחיבר
�ומדות�הש"ס�וכללי�שרשים�על�וס'עיגונא
�הרב�עם�ומרי�ושקיל�רבוה�ושו"תהכמים

��משהפני
�מוהמה�ץ'�אברהם�מהר"רג�

�בסוף�ונדפסו�שי"החיבר
�הרשב"ץ�ועל�הרמב"ן�על�וכותבהתשב"ץ
�כאשר�אלגזאייר�מרבני�והוא�זקניארוני

��הנוכר�בתשובוהיו�הרואהיראה
�����ו�מקייב�אבךהם�מהך"ךגג(

�לט(��בח"כ(�ירחק�זרעיוסף,
מהר"ר

�ציון�טנחםהנה
����י��סס�ג6ן�סמה�יפ"ס�ס"מ��כיס�קוי�גספר1�ממס�����רתי'�נכנע�טה"�ל�סגיגוייס�נס'לא(

�ע-ס,�כג�ר1�מסרק-ג�חי.�גסס�תסרת"ג�סח'�ג'��������עקג�קס5ת�גס'�סל��מפורססרי
���ספ"ח�ס�וגביר

��ט-כ�כו'�גס�לפי�סופלה�יגבס�סל�פרטגוס�רס�גר��סנדול�גרסס�מ"ר���פ-כ�קט"ס�סורס�פסרי"ת��ללג(
�����עבת�טוג����וו��גביר�וי"כ�סריות�על�יר"פ�ספח'�גן���לג(
�מרסות�לוחות�וטרי�גסלפגק5�גסחדר6�לפד�גדול�חוכן�וסי'�פטרוך�ס'�לעלזות�ססליפ�וס'�סעחס'ן�גיפ"סלר(

��כגס"ג�גטם�פטתס�ד"פ����וספס"ל�ח5ג��לאר"י�����שגירס�וט'�מ�ססתזס1�חס�סיום��גחכייס,
��סם�תנטלי�נסדר����חס�כ���ור"ל�כספת��
�פתית��וס�לו�פ'חסיס�ייסלוו

���
��������ר"פ����ל�פר1�ט:וסגיס

��רפפ�יד�וס'�וגרפס�רט�ס'���לו�יגל�וגספ"דלי(
��סס����וגס'לול
��ס"ס���דרו�כסיון�פתטדד�ססי'�טלין�ספיד�סיג�פטגל�נספרי�וספח'לזל
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ו�גדוליםאמערכת
�ובלפתי�טךיךיט�אברהם�מהרשגנ(

�על�אברהם�ברכה�ס'חיבר
�מרן�הספר�הדפסה�על�והסכימו�נט"ידיני

�ומה'�הלוי�אליה�ומהר"ר�קארומהר"י
�המבי"מ�הרב�של�רודו�ממראניאהרן
�בב"י.�מרן�ומזכירו�פאמי�מהר"יהלסיד
�שהיה�שם�כהב�הנזכר�מריויםומהרף
�ושראל�מהר"ר�עם�יסרי�ושקיל�רש"י,מנוע
�פלונתיה�בר�הנזכר�ומהר"א�הרא"ם,בן

��ומהרד"ךדמהרלנ"ח
�אחד�םטךימה�אבךהם�בחךקך"ךגד(

�תשובתו�הביא�מצריםמרבני
�ובסי'�ג'�סי'�ד'�כלל'�איה�ורדים�ננההרב
�השובה�מצאתי�רב�שלל�כמוצא�כתבד'

�בדבריו,�וטרי�ושקיל�מריקה�אברהםהרב
�השובה�הובאה�ל"א�סי'�נ'�כלל�בח"מושם

�מ(��הנזכר�מריקה�מהר"אהרב

�יהךסף�ה"ך�בן�אביהם�ה"ךגס(
�החסיד�יהורה�ר'ו�שלחמיו
��ח"נ(����ע"ן

�יחזמאל�בכ"ך�אברהם�דץ"ךגו(
�הוספוה�היכ�תימירחזקוני

�כ"י:�קונטרס�מוב,יום
�פישל�יחיאל�אברהם�כפןקך"ךגז(

�מא(��ייו�עיין

�הלמיד�היכיני�אברהם�מהר"רגח(
�מזמורים�ק"ן�חיברמהרימ"ם

�וחיבר�ונדפס.�מלכות�הוד�הספרוקרא
�מרובה�תוספת�וס'�ררושים�אברהםאשל
�השובה�בידי�ויש�התוספהא�עלבאור
�מהרג�כ"י�עושה�ואוני�ניוונית�איניבדין

�ז"ל
�מרמח�יצחמ�בר�אברהם�ך[בינט(

��כח"כ(�טגוהס�ביית�טייןספרד
�מיינו�יצחמי�אברהם�מהר"רס(

�החסיד�הרב'�של�בנוהרב
�הרב�זקננו�מר�של�כתו�בן�יצחקימהר"ד

�ואחיו�המנ"ן�הרכ�תלמיד�לאברהםחסד
�הם�ומתלמידיו�יצחקי,�יצחק�מהר"רהרב
�הכהן;�ומהריי�חאניו�סהר"ם�דורנוגדולי
�הרב�עם�האמה�חכמה�למד�הרבומורנו
�ראשי�ועמרה�מורהי;�אמי�אניהחסיר
�ימ.ו�בסיף�לפניו�למד�זלה"ה��מאריאבא
�בזמן�לראש�נהמנה�והוא�תפ"ס,בשנה
�בהורה�מופלג�חזן�מהריי�והרבגדולים.
�והיה�בעמי�יעצור�זה�עליו�קראוזקנה
�אך�מתיל�עילאי�דבי�לאריא�ומנהיגדבר
�בצינעא.�חסידותו�מתוקף�נאמנהידענו
�יו"ר�ועל�הרמב"ם�על�גדול�חבורוחיבר
�כ"א�נדפם�ולא�ושו"ה�כימין�הלנותועל

��חלקים�ב'�אברהם�ורעשויה
�וטוווו�וכקיוץ�ו��ווסיכ�גתתות�כיוס�ר�תיו�י
�סם���ס�ר1ס�ס�כת"כ.�כונס�������ס�ת�

����כ6סגכת.ס�ח�ס.������ס�����סיוןי"ג
�כהוך�ס:קכר�כווו��ר6כ1ן�סי'����ג7ו!ת1�תזקף�ע
�רשו����שוועת.�מב(�תו,נ"ס.�סינית�וכרי�וצווות�

�תכיות1�ע!�וסף�כס.פן1�גך1ר�כסם������ר1סי'ס
�ו"ן.�וסןכ�ע��ס�גע'��דעת'�כסתר�גחס'ן1ת�תת:סגס"
�יךךקשלמי���אנרהם�כשהש"אס�

�מג(���ג5ין(�יסוסע�תסר"רעיין
�טייז�ישראל�אברהם�מהר"רסג(

��כח"כ(�כרססכיב
�זאבי�ישראל�אברהם�מהר"רסנ( �ננחס"ר�לנתסס�מ,עיין

��עי�����מרדכי
�טייו�הכזוז�אברהם�מהר"רס�

�י�כח"כ(�ידחקז-ע
�פימינטיל�דבהז�אברהם�מ'סס(

�היה�ואח"כ�אמשטרדם�מרבניא'
�טנחת�מ'�נחמד�חבור�וחיבר�בהמבורגרב
�ממרעיה�היה�והוא�תכ"ח.�שנת�ונדפםכהן
�הלוי�שאול�מהר"ר�הרב�של�קרשיםצאן

�מבוא�ומאמר�לרצון�עלה�וספרומורטירא.
�בעיין�הנז'�הספי�בתחלת�אשרהשמש
�עליו�כ'�חדש�פרי�הרב�השמשותבין

�ס'�בסוף�הלז�פר"ח�הרב�קונמרסונדפס
�זלדר'ה.�מלכי�עזרא�מה'�להרב�למאורשמן

�ציון�טנחםהנה
�����רקתי�כ'�ס"���יכת.ו"ד�ועס�לכ'�סרכ�כן�סי'�נ��נע)�מסרי�טריקס�סר��וקג'�סי"כ���ט(

����ס��גטטר�חל�טו�נ�סי'���י�ע"ס�ו��סר.קס�ע1סר��סג'�חטיטורי
��גפי�ר1פס�לר.�כמת"ס�ס6רינר6ד�טלעעג��ג�קמא(

�ן�סמגי'�ע)��ע�ס�ג�קוון����עזי�סטו
�גי�ע���נקט�ג'ז,�סג5�טן�י'�ת��פסקך�פסקך�יכתוג�רג1�ס"�כך�לתרי�ג"כ��ק�סווח'�עןיעקב
���תת�ק�ס6גגיס�תגן�סעסכ����גי�וסי6סף�סעניס�ע!�ורק�כק��גדטם�ן6�ענוי�עח1נר��וחיגות

�מס��גסס�מזן��ע��סגס�כוססרגיס
�מ��קט�ס'�וגטים�����ג��גקנרת�ססע"ע�סת�י��ט'�סלנגית�דס6�זס�ק1דס�סגם�ת6ס���מב(

���ד'�ת'��ת�וט��מג(��פ"ו���עח"ג�ע"פיוגדר
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גדוליםאמערכת�
�אשר�בקונטרס�מהדח"א�הגדול�הרבנם

�עליו.�כהב�קצבי�למהר-י�יוסף�רבבספר
�הרב�עליו�וכ'�קצרו�ההערובותומאמר
�תערובוה�הי'�קודם�בפהיחהו�מגדיםפרי

��שםעיין
�מק"ק�הכהן�אברהם�בה'סו(

�עי"�טייץזאמושטש �מר(��נח"נ(ונרסס
�טי'�לאניידן�אברהם�מהנ"ךסו(

גק1ר,ח
���

��כח"כ(
�עי'�השרי�אברהם�דבי�דקרננסה(

��נח"כ(�סילדגניהח
�ברוכים�הלוי�אברהם�נ2דקך"ךסט(

�שראה�הקדוש�הואז"ל
�מה(��מערבי�בכותל�בהקיץ�בעין�עיןהשכינה
�ג'�גיטו�דס�וט�פקפק�ן6�כדי�סס'פור�ק1ן
�רו"ן�ךכרי�ככן�������ס�נ1�ס6ר:�כ�טכלעוס
�עי)ס�ע"כ�ט"ו�סמן�רסיס�כ�קוט�מלתרס�חוויכו
�וגו'�����וגסת���ר6ס��רמ��כמכעסילדת
�ע"ב.��ו'��ון��ת6���פלס

�הורוויץ�הלוי�אברהם�מוהר"רע(
�בעל�הקדוש�הרב�שלאביו

�בעל�מור"ם�תלמיד�הבריה�לוחותשני
�ברית�וספר�ברכה�מק�ס2ר�חיברהמפה
�ורע�אברהם�וזרע�נוחלין�ש�וס'אברהם
��וקדושים�מופלגים�רבניםקדש

�מיבאות�ז'�הלרי�אבךהמ�כתנ"ך�טה
�בשו"ת�הראה�כאשר�סרן�בזמן�

�סימן�הנוכר�הרב�תשובה�רוכלאבקה
��ע"ש�הענין�על�מרן�השובת�ושםז"ך.
�דרכי�הרב�בן�הלדי�אבךהם�כמהיעג(

�ועשיר�במצרים�אב"ר�הי'נועם
�שו"ת�וחיבר�אחד�במקום�וגדולהתורה
�נתיב.�יאיר�וס'�הסלך�גן�ום'�ורריםגנת

�חביב�ן'�ם�מהר�עם�טובא�ומריווטקיל
�וסיעהם.�פראני�ומהי"י�צחקיוסהר-א

�מילה�בדין�מצוה�מלחמה�קונפרס�לוויש

�מורינו�עליו�השינו�וכנר�גדולומהוקף
�פנים�והרב�בספרו�ואבי�מהר"יהרב

�אתי�נמצאו�ועוד���סימן�ח"אמאירוה
�דבריו.�לסתור�דורו�מרבני�כ"יפסקים
�נם�נדפסו�ולא�הרבה�דרשות�הי"לועור

��נרפסו�שלא�אחרוהשו"ה
�מניט�בנן�אבךהם�ךצבינןטנ(

�עליו�וכותביןהרמב"ם
�וחמשים�אחר�וחי�תמיד�אברהם�ר'הרב
�בנו�דור�רבינו�הנגיד�כמ"ש�ומחצהשנה

�נ5ופ�סרת�ס�מ"�נ"ג�רף�בח"אוהבאתיו
�שאלוה.�שחיבר�כתב�יוחסין�ובא'ח�
�תשובות�קצה�כ"י�בא'�ראיהי�הצעירואני

�אביו�מר�לשונוה�על�אברהםמרבינו
�אלשקר�ומהרים�עליהם,�שנשאלהרמב"ם

�מס,�אחר�לשון�מביא�צ"ו�סי'בתשובוהיו
�אל�בערבי�וקראו�אביהם�רבינושחיבר
�הרמב"ם�על�רוקח�מעשה�ובהחלהכפאי"ה
�מו��ממנו�חרושים�הרבה�מביא�א'חלק

�הי'�מדינה�אברהם�ר�טהרי��
�מהר"מ�בזמן�מצריםמרבינו

�נועם�ריכי�בספרו�תשובה�לו�וישהלוי
�ניו:�סימןח"מ

�ע)�ס�ירג"י,�כחגלת�בק'�ס"�ו"ן�ססרכ��עת'
�פך3ל�ק�טרס�גוו"ם�פחס�חג%ס�וסיוותג�תס
�ת ����ס%ס'ח�ע!�ס��מתעת.�ח�ת.�ערגתק

���טלו!�וחור�וסתי��ופן���ס����הסיכוכ�
�תטוכת1��תת"ו�ס:ס�וסס'כ1���סרס�ט!�סיס.כולחרת
�נתינת�ג"כ�הית.�ואי�סרג.���ולגן�כ6ח7��
�סתסוכס�הת�סרס�עי�����תטוכס�ומח�ו�סר3
�סקזט,�כאוןסיתת

�אביהם�כמהר"ך�הגידל�קך:נ��
�הרבה�ספרי'�חיברמוטבל

�למהרח"ש�חיים�תורה�בספרותשובותיו
�למהר"ש�שמואל�בני�ובס'�כ"ג�סי'ח"א
�והנודע�ל"ת.�ומי'�כ"ט�מימן�בשו"תתיון
�אכרתם�מגן�ס'�שתיבר�הוא�ספריםמפי

�בא"ה.�כנה"ג�הרב�והביאו�נימיןבעניני

�ציון�מנחםהגה
�טרח:�סרג����ס��דחס�כ"כ��ר(
�וקדודת�ע"ס�גי�כעס�ת�תורו����עדו�כ'�קופד����ר"ח�קמר�מס"ס�נדפס�כת�תקחי�ס'���ות"מה(

����ע"מ�שכתוהטילת

�סגל�ע'�כן�כפטר�וין�כ'ו�תחת�עימס��ג'ד�גמ,ר.ס�ען'סס�קכיוס1�סוס�כ'�כגן���ס�יהר�שן�כס.ותו�
�דגיו�כנרי�סוייק�ס'�החתות�ס'�נס�שי'�מפק"פ.�עיגם�עלול�וכס'�קג6ות�בגרת�ע'�גס)י���ח�ט"וס�
�עיון�כסי�סג'�ען��ט����ומס�קכ"ו(���עח"ג�פעמים�קס�דפס�מת:גד��קסיו�נגזגפורה

���
�יסנ"פ

�ותחכרו�טעות�וס�כטע"ן�ס�פמ�סתתך���סרט�ו�מ'חס����כסיף�הס"ס�ו��ריהו�כ�כד"קשעלי)
�ק"ג�ס"�פ'�ות�וע%ס"ן�תר���הר6ס'�וכידוע�הלס"ק�מת,הי7י�ודין(�נג'�הי�ן�ר��סתקוכ,�סרכסי'

��ח"ן(גסג"ס
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נסוריםאמערכת
�במם'�הלכות�בתירושי�יעקב�קול�הרבנם
�והוא�דגז��להרב�כ"י�בשימה�מביאנזיר
�בתשובותיו:�כמבו'�אהרן�בני�הרב�שלרבו

�טופאל�בנימין�הרב�הוא�שבנוונראה
�נםבואר�ישרים�הסה�מפרשמידר

�מדקרק�שהי'�ושמעהי�שם.גהקרמהו
�הדקרוק:�בחכמה�מפרים�כסה�וחיברעצום

�סמעתי�ירקות�מוכר�אברהם�ר'עי(
�כימי�כי�סקי��זקן�חדמר3

����יס�חגות�סי'�מדרסו��ת�תחתמסרס�
�וקורין�בחגית�יפן�סי'�וסם�ירקות�מוכרפס"
�ורכר�כוע�וסי'�ירקות�מוכר�שכרסס�ר'ו
�וסמע�����קם���ו5י5ס�רס�עם��ין
�מ6ד�עתוקכן�סוני'�קותך�סי'�שנרססטרי

�כ5�רעתי�גוחן�וסי'�רח3�פירותומסרטס
�עמוקם������וס��שחויו�וסלחדכריונ
�מ6י�ידע���ע"ס�סו6�כי�ססינ�וס�בס"ס
�סיו�מתח�ונורומ�ספ5רות�וע"י�רכנןקלמרי
�ופ��כס��ונקי6וח�נחכמס�דבריווסויירו
�וגממך�סונר�יוריע���כסור�סיסת��וגתס)ן
�מו��וסי'�עתו����סתסרס��ומןכחס
�כיסינס�וכסגתבקס�רנס.�ננר6�ססו6�רוחקירת
�ר'�רכ�פיקחו�קס5�יס�מסרפ��מעלסס5

��ח"כ�כמוסו�ין�כי�ירקות�מוכרשנרסס
�סרב�ו6ת�גתקייתס�רכים�ותגריסנססנרות

�כמס�טן�ססכ5�תוסר�יקח�ב�סיס�ומיז�
�חכמם�גועיס��ת�סמס�תורס�גדרסו6

�וס'�וגנם.�ונס6�ירום�עריו�תכרותומתורס
�כתמים:�סו5כיס�טוב�ימנע�
�תלמיד�מונסון�אברהם�מה'עי(

�והיה�אשכנזי�בצלאלרבינו
�ויש�מהיר,�סופר�והיה�מצרים�מרבינוא'
�ספרי�וראיתי�כ"י.�השובותיו�חלקבידי
�בארץ�הקרש�יר�ירו�מכהיבהתורות
�מ"ו�מימן�חוג�מהרש"ך�וכברמצרים.
�כתיבת�על�ז"ל�להרב�השכי"חהשב"ה
��לאר"ש�מאי"ר�הגדולהירו
�וגו6נ1���תסל"ס�עס�סגת,גח�כ"י����ר�ש

����מסרח"ו���סטיג�סתיכר�קוות�תל'�ספרע5
�ר1סיס�סח�ר�ג��קו3ן�ר�ת'�גס�וכו�כחגמת.ס6ווח

�ומסרטיך�עסריט"ן�גסו"ת�מנס�מן������כתעדיס.
�מתחת,�וסיתם�ע��ק,טט�יי��תת6�ס,ךומסליה"ע.

�סי'��ס�מסר"ד"ס�שו"ת�ר6ס�סוויפ�סם.כגס
����תסו3ס�ותסרסד'ס�מרן�גוונן�מסיסקע"ס

�גיוסכן�חסר��ס%�דו�גכתג��יי�מגס�ססמסלסדזס
�סגג7ר��עסר��סרכ�סמך����ערס��

�האחרת�ממוחרז�אברהם�ב1דץ4ך4עח(
�טי(��נח'נ(�חיים�הישיחעי'

�ממתפלסף�אברהם�רביניטע(
�ורפא�קמאי�מרבוואתאהוא

�הש"ס�על�חידושים�חיבר�טההרהר"א
�לך�לך�פראו'�הורה�באור�ידוה�שתיובס'
�בהשובו'�והרשב"א�לחולין.�חירושיוס~כיר
�דברכו'�פ"ק�יונה�ורבינו�ההר�חכמיהזכיר
��סרמ�ס(�נרו'�וע'�ההר�מן�הר"שהזכיר
�יב�מיסה�ז1�אבףהם�בזדזך"ףפ(

�אחד�גדול�מקובלמובהק
�על�שימה�חיבר�הפנימי.�מערבמרבני
�וכסופה�זו�שימה�וראיהי�נחמרה.�כ"יסופה
�פירוש�וקצה�להרמב"ם�חמץ�להל'באור

�שיח�ובס'�אחרות.�מס'�ועל�עד"הההגדה
�מהוכחים�והיו�ליומא�סחירושיו�מביאיצחק

�אוולאי�מהר"א�החסיד�הרב�עםבקבלה
�במפר�מהנהוהיהם�כנראה�מרוויקוסשל

��חייםאוצרוה
�עיין�מיוחם�אברהם�מהר"ר��

�מה(��כה"ג(��רססגי

�שקיל��ה�בך�אבףהם�רבינרפג(
�ברוך�בר�טהר"ם�עםומרי

�ו��סי'�קריתיג��דפ'ס�הקצרוהבתשובוה

�נחמיאם�ז'�אברהם�בזדץף"ךסנ(
�מהריש�תשובת�עלהסכמה

��ט'�סי'�בהשובוהיו�שמואל�בני�בספרותיון
�היךהי�נתץ�בך�אבךהם�ראיינןסו(

�המנהיג�ס'�חיבר�יוחי(��נס
�ספר�ונדפס�החמישי�האלף�בסוףוהיה

��רע"ט�שנת�בקושפנדינאהמנהינ
����רג�ו�����דרכ�ו�יוחס.ן�נספר�טכתכ�מס
�השלדג��סל�וקש����רח.�ן'�סר��ס!�מתגתסעול'
�וכלגס�ר3י1ו�ס��דר6כ"ן�סגר����פי��ממססלמס
�ועד�ותן�גר�ן'עור�רגש,�סו6����ת6�תןגר

��י��������רגנו�סי�מתחר6כ"ן
��סג6�נתר

�סקי����רגי)ו�סו6�וכתג�סעורי����לר�גוועם
�מפורס�גגח1ג�סע,ר'�גי���חכור�סס�סו6וסטרי
�גח"נ��סטור'�כ.����ג'�ע"ןע�
�ספרדי�מבע�אברהם�מהר"רפס( �ח���סנור�גפרורטיין

�גשר
�ציון�טנחםהגה

�נע.ר���מז(
����

�גח"ט�תרכ�ס�סכ�ו��ס5ג"ת�ס'�ית,י'ס�סלד�מדחק�זו�סיחן�עחעת�כת"ת�עסק
�סעעי,ת�כע!�תחש����ס"�סגת�ס!כ'�גי�כ��סכת�סיחן�סטר�מ"�ע"ס,�ס��ח"ח�ע��ג�גססר
��טס�סקרן�וכסרס�מח(��ככ�לטקסס
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גדוליםאמערכת�
�סגזכר�ססי3�כחכ�כ"י.�יוסף�דכריוכספר
�ט3עמ�ים�ס5�גחסו5�וטהר�כססיגס��סי'
�וססיכו�סגי5ס.�סגז'�סר3�גחגפ3�סח'כ5ורכ
�ס��יעות�ס6ס�כתג��ך�י5י5ס��

�יסר��תטרי��חת�יכי�ו�רק�יסיס5יכוסו
�סחובה�רב���וגסכע�נזק.�סוס�סס�יסי'�

�נסער�יתיס�סגי�והחר�ס"ס.�יגס�ס'וסתס�
�וססתי5�וירוג6�העיר�קרוכ�וס"�ז�סרכ
�יסר��וקכרו0ו��ירוג6�ומניט�סח1נ5רכ

��זי"ט�נו��כככורסכוירוג6
�עיין�המןפך�אבריהם�במךץך"ךפו(

��נח��ס6תרנרוך
�הלמיה�מכנדרי�אברהם�כןדץ"ךסו(

�באר�בספר�כתב�מהריק"ש.
�נר"ו�מוצירו�כמהר"ח�להרס�הייםמ.ם
�מרן�שמביא�מכנדרי�מהר"י�של�בנישהי'
�כן�הרבא�ואין�ט��סי'�כיו"ר�ט"מבב"י
�מהרב�פסקים�לי�ויש�בניו.�מבני�הי'אלא

�לאדוני�בן�אברהם�חותם�וכךוחהימהו
�האביו�ונראה�סכנדרי.�היריע�יוסףהרופא
�קורא�ובעל�רופא.�אלא�אוריין�בר�הי'לא

�ז"ל�שהרב�והעיר�בישיבתו�למדהדורוה
�הר"י�של�בניו�מבני�שהוא�אמרהיה

�ע"ב.�ל'�דף�ע"ש�הב"י�שמביאאסבנררני
�אגב�והוא�דוקא�לאו�מ"מ�בדףומ"ש

�ריהמיה
�חס�סי'�עודן�ז'�אברהם�וכרבןסח(

��בח"כ(ניריס
�מפלא�עזרא�ז'�אברהם�ראינךסט(

�חכמת�הגלוי�ואתבחכמה
�בדקדוק�מפרים�הרבה�שחיברהדקדוק
�תוכן�והיה�הכיר�ופי'�נדפסו.וקצתם
�מתכונתו.�על�החול�גורל�יודע�והי'הרבה
�שחיבר�ספרים�כסה�ראיהי�הצעירואני
�רבינו�בימי�והי'�חכמות.�בכמה�בכ"יוהם

�בשו"ת�הרדב"ז�כמ"ש�מיגאש�ן'ההריי
�והי'�ימים�והאריך�הקל"ב�סי'�פיוררא(ד'
�קורם�ניגשיה�ונח�הרמצים�בימינם

�המודפמו'�באגרותיו�והרמב"ם�מט(הרמב"ם

�ים�בהקרמה�מהרש"ל�אך�לבנומשבחו
�הם�אם�קצת�ומסתפק�מגמגם�שלמהשל
�בקירושין�והתוס'�ע"ש,�הרמב"םדברי
�אברהם�ר'�הרב�הקשה�כתבו�ל"ז�דףסוף
�וכ'�נ(�וכו'�ר"ת�ואומר�וכו'�עזראאבן
�וק"ן�דף�סוף�רחלה�ש"ב�יהושע�שדההרב

�שהזכירו�דהראב"ע�אזלא�דכ"ערסוגיין
�והרמב"ן�והמפרש�המחבר�הואהתום'

�מגולה�הוכחת�לו�יש�התורה�עלבפירושו
�החומש.�על�בפירושו�שפי'�במהעמו

�לתורה�פירושו�על�פירושים�כמהוחיברו
�להדפיסם�וחורי�פירושים�קצתונדפסו

�מוכה.�מרגליה�מ'�לו�וקוראבאמשמרדם
�ולפי�בכ"י.�פירושים�הרבה�עודויש

�מופלג�שהי'�סיפורים�סופרים�מפיהנשמע
�וכקבלה�וההשבורה�המספרבחכמה
�עם�ענינים�הרבה�לו�ואירעו�נא(מעשיה
�שחיברו�כ'�קהלת�פי'�ובסוףהרמב"ם.

�מגלת�בפי'�וטצאהי�ההיק.�ד"אשנה
�ן'�זכריה�כמהר"ר�המובהק�להרבאמהר
�חשובוה�היוהר�בקהלוה�רב�שהי'מרוק

�אח-�הוה�הפי'�וחיבר�וארגוןבמפרד
�ש'�בוויניציא�ונדפם�כריים�שנההגרוש
�הראב"ע�בשכת�הפליג�ע"א���ובדףשכ"ה
�והאימוה�הדקות�בהכלי'�והם�קדושיןממכ'
�היבר�הראב"ע�כי�חרש�זה�וראהעכ"ל.

��הש"ס�עלחידושים
�באור�עשה�ז"ל�איספינוןא�בנימיןהרב

�וכהובים�לנביאים�הראב"עלפי'
�אשכנזי�רפאל�הרב�מ"ש�מביאובהקדסהו

�שתלמידיו�להם�שנהברר�בכ"י�אימליאורבני
�והוסיפו�בפירושו�יד�שלחו�הראב"עשל

�לשון�וכל�כן.�לא�אשר�דבריםמדעתם
�מננר�שהוא�ובנביאים�בחומששימצא
�עצמו�מהראב"ע�איננו�ז"ל�רבוהינולדברי
�שלחו�מוהו�אחרי�ידיעהו�בלי�תלמידיורק
�תורף�זהו�נקי.�וכסאו�והראב"עיד

��רעתנו�הנוח�הדברים�כנים�ואסדבריהם.
�כותב�הרמב"ן�רבינו�דזמנין�נענה�מהאך

�שמוה�פרשת���כנון�בהוקףעליו
�לזמן�סמוך�היה�והרמב"ן�וכו'�הביוצק

הראב"ע
�ציון�מנחםהגה

�כן��כרסס�ט,ע�קר6�פטירתו�וכרעת�גססך�קמן�סיחכר�טא"ס��ט������ר�כ'�תתג"ו���כט'�
��ק1ס�����י�ף�מחלן�כשתו��סע-ס

�סל6כ�צ:�כן�סר��ע)�טנ"ט�ל��סתחגט��וע"ס�ע"ס�וע'�ד6קל'כו�ד-ס��ג�כ"ס�תוס'�ת"ס����ת,ס��תינ(
����גועות����כ'�סט�ן,�סעי!ס�דגל'�דעת�י1כ)�ג1פ1�תכ�ת�סטתו���טסי�ט�תר1טס�כט'�ע�סנא(

�������ס'ע1ל�גע)ין�ט"ס�תס6�גפ'�ט"מ�גיס�כקטן�סח)�כגדף�יןכר�ס"�כקלן�כר"ת1�סוף���קטן
�נל6יות�ס1כיח�ס)טס�סטע�ת�סלכ�חלס�כ6�גיר��ך���טעעו�י6�סטות�מטל�ןען�כח,יט1�סרכ'ס�ף

���ג'ל�טורס�סול�כס"ס�סל6כ"ע�נגרי�טט1�עס�ע"ס�ת1�לליס��ין�סרס�יכ������לק�ג)סגלחת ��ע"ס�ג6טרס�גג1רס�מס'�טיש�וגט�וטגט��������גק��ת1��ס1ג�ט'ג�ג1יגל
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חגדוליםאמערכת
�פי'�זה�הוא�כי�אצלו�ונהאמההראכ"ע
�גימא�לאירך�ויל�אמנם�יעצמו.ה-אב"ע

�הדין�נגד�הורים�הלשונות�אותם�כלדאם
�הרמב"ן�העיר�לא�אמאי�מראב��הםורן"ל

�שאינם�בינייהו�ראיכא�מוכח�אלאעליהמל
�לכתוב�זרים�יד�ושלטו�הראב"עמרב-י
�עומר�ובספר�לבוי�על�לה�לאאשר

�שכותב�ר"ת�שר�אשר�שיר�ישהשכחה
�איטליא�ורבני�להראב"ע.�גדולבכביר
�כמה�מזכירים�הנזכר�בנימין�הרבהביאם
�גלויים.�שאינם�הראב"ע�שחיברספרים
�ספרים�ז'�כמי�בכ"י�ראית.�הצ�רואני.

�הנזכרי'�והרכני'�בחכמות.�וקראב�שח.בר
�אין�שנדפסה�שנה�אגרה�שעניןכחבו

�חבור�להראב"ע�לו�יש�אמנם�בגהדברים
�נב(��למעניה"ו�והאריך�זה�עלמיוחד

�טי��עקרא�ז'�אברהם�מה"ר�
��געיס(�ן'�יטקבכהר"ר

�טייו�עקרא�ז'�אבךהם�הדקיך��
�רג:�מורס�כביס�לנגוןרוי

�נחת(
�יש�מפיןךך�אברהם�למנינך�נ(

�בשבלי�ויל�מהרבתשוכוה
�נג(��צ"ב�וסי'�ו'�סי'�בח"ב�ומהםהלקט
�עיין�מישל�אבךהם�מהך"ך�נ(

�גי(�נה"ב(�אופסחרי
�עשה�מפראג�אבךהם�כמןקך"ך��

�ומביא�המורים�עלהגהוה
�טפראג�ומהר"א�והאחרונים�סוריםמדבריו

�מברונא:�מהריי�שלחב.רו
�מפךימסרא�אבךהם�מהך"ך�ס(

��ח��ס"סל�מתחטי'
�הביא�צלח�אברהם�מהר"ר��

�ח"ג�מהרה"שתשובתו

�נוית�ט"�צמח�אברהם�מהר"ר�י(
��כהת(נרסס

�הרב�בן�מאלן�אבךהם�כמדזך"ך�ח(
�רב�שהיה�קארו�רפאלר'

�מרן�מזרע�והי'�יע"א�אנררינופלאבק"ק
�מורנו�של�ותלמידו�חורגו�והי'הקדוש
�בתורה�שקדן�הי'�נחום.�מהר"אהרב

�בקצרות�נפמר�בעון�והן�חריפהאפלפלא
�הרב�מורנו�כהבם�קונמרסים�וקצתשנים

�נה(��נחום�חזון�במפר�שמו�עלהנזכר
�מ"ב�דף�און�יעיר�בקונטרס�בענייואני

�קונטרס.�חיבר�קארו�שמהר"אכתבהי
�והאמה�רקרא.�טימא�ררשינןבענין

�בירי�היה�ולא�אצלי�מהרשוםדכהכתי
�אם�לי�דנהחלף�נראה�וכעה�נחוםחוון

�משגיאות�יצילנו�וה'�רקרא�כמעמאלמקרא
�נה"נ��קיגטןס�יין

�עיין�מונמי�אברהםמהר"ר�ט(
�נו(�ה"ל(�קג"ות�מנקת�ררכיסנק

�ריב(�אריו�במי�אבךהם�משךק(
�עיין�אשכנזימהמנמש

�נו(��כהא(�חכתםטעיין

�עיי�משטיר�אברהם�מהר"רקח(
��זקני(�יסר"למסר"ר

�ךןךךיגיי�אבךהם�בפךקך"ךק�
�טי'

��כח"ג(�לדיקמרה
�סיין�ךדךיגך�אבךהם(�כחדןך"אקנ(

�וכוח��תססמסר"ר
�הראשיו�רוזאניס�אברהם�מה"רקי(

�פני�הרב�עם�וטרישקיל
�מ'�בריש�פרימו�מהר"ש�ובשו"תמשה.
�והוזכר�ז"ל�מהרב�השובות�יש�עילםכהונת
�חמיו�והי'�יוסף.�רב�ובספר�מאשבמוצל

של
�ציון�מנחםהגה

נג(
�ס'�טור,�פ'�������סיס�כטקט�ס1ג6�סע�ס�טקפע'�ס'�וסוך�ו��ע��סר�ספר'ס�הו'�יותר�לן�וט"

��
�סוכי�פיות�כ"ת��ד1ן(�י�וסתר�ען��רסס��סף��עס��ל'

�סיס�ס'��ק(����סעיכ1ר�ס'�כר"ת,
�ספ�גמחכרת�סיריו�קכ�ת�גרסן�כע"ר�דפס�ווקלוג�ונס�ערגל�עי�ת��ת��פ'וט���ר��יוונכן�פ'ורן�ן'

���סר6כ"עס�וו6ן �כגורס�לפס�ס'�ו�ורפס�נס�כ"ת,�����הר'�ככס�נדפס�וגס�ח��תגס�תכ�
�ס'�גס�תטו�מ��וככ��תק�ט(�כרטס!ו'�����טגדג1ת�פ��עט���חטת�וס'�ח��ספר�י:ג'ן�פ"ס

�היח�טג��ו��תוסר�ר�יסרם�מס'�גרסימת�����וספון(�ס�ון�סלן�ו�וח�וסול���וה�וס'שתח:ו;יס
��ט"מ�סר6נ-ע�סס�ט"מ�סם��גסס����קפ"תס"

נג(
�גמס"י

��וסף�נ"ר�וסר��מטס��ר�סרח�גס����סם����ס'��כ��כ-ס�גגי���מנדפס
��ו"ן�סי'�וכעס�נר(
��י��ק'�ות�ח"כנה(
�נחסנת�סנפת����גע:ין�קן"י�ט��וכזעו�גין�גס�ת�וסוף�וס�כסס�ח��תגיזו�סרסג"ן�כתי�וגסני(

��ט"מסעוטג�ת
��ספ'�כטף�מ-ן�מגס��גז(
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�נדושיםאמערכת��
�ועוקר�סיני�והיה�למלך�משנה�הרבשל
�וכל�המפרים�בגליון�הרבה�וכהבהרים

�סהרש"ך�על�במש"ל�שיש�קצריםהדברים
�חתנו�והעהיקם�נ"ל�מהרב�הםבתוקף
�רילי'�דתורה�חשב�והמסדר�בספרוהמש"ל
�תרוטה�גדולי�מ'�ראיתי�הצער�ואניהיא.
�הרב�מכ"י�מגליונוה�כתוב�כמעטוכלו

�כ'�מהרימ"ץ�בתשובוה�נם�עליו.השגות
�חסר�כאן�שכתב�יבמקום�בהוקףבגליון

�כתב�בריחותא�ררך�העכבריםשאכלוהו
�משופרא�דאכלי�נינהו�רשיעי�עכבריהני

�והצולעה.�הנדחה�יתרם�והניחושופרא
��הכהוב�עלוהשיג

�האהייז�רופאנים�אברהם�מהירקם(
�ויש�בקושמנרינא�רבבזמנינו

�והפליג�ח"א�כהונה�בהי�נם'�תשובוהלו
�ואני�ת"ו.�ירושלים�לעה"ק�ועלהבזקנה
�כמה�פ"ק�להקביל�זכיהי�בנערוהיהצעיר
�ננהר"ת�וקסת"ו�מהורתו�ונתבסמהיפעמים

�שנדפסו�והמכמוה�מהקרמוהכמפורסם
��ספרים�בכמהבשמו

�מרוגצנבירג�ושבגרהם�רבנינךקו(
�מביא�הלקם�שבליהרב

��ז"ל�ממנוהשובוה
��ין�רומאנו�אברהם�הרבקז(

��כח"כ(�ה�סמלתוה
�ראפאפורט�דבש�אברהם�ךןך'קח(

��כח"ב(�כלולס��סיין
�אברהם�מהרך�ולחמיך�דקרנוקט(

�סבלם�סי'�הלקם�שבלתנעל
��גה�פלקט

�טיי�שונצינו�אברהם�מהרהרקי(
��רו1יליי��נסידמסר"ר

�שמואל�מלכ"ר�אברהם�מה"רקי�
��נח"נ(�סמן�ס7סעיי

�אריה�שער�אברהם�כפהך"ךקינ(
�גה(��נח��ננוריס�סלטיטי'

�שרביטאברקיכם�במדקך"ךקינ(
�פ"מ�בתשישההזהב
��פ"ה�סימןח"ב

�האר"י�תעמיד�אברהם�וקךבקי�
��נק��ר1י5�נליטסיין

�לברט�בן�הרו*�ארוגים�רעקטי(
�חיבר�פאס�ממדינההמערבי

�בפ.רושו�ורש"י�הדקדוק�בשרשיסהנרת
�פעמים�כמה�לברט�בן�דונש�בשםמזכירו
�בכלל�הזכירו�סא,נים�בס'�הראב"עגם
�צעיר�איש�ואנני�נט(�הקדש.�לשוןוקני
�הנביר�אהובנו�של�נכאהו�בביתראיהי

�בנימון�משה�סיני'�והספסר�השרהמרומם
�נושן�ישן�שפר�רינייו�מעיר��יצ"ופואה
�הספרדי�מנחם�והשגות�דונש�מחברהוהוא
�דונש�תלמידי�והשובה�עליו�סרוקן'

�אמרי�ראיהי�ושם�מנחם.�הלמידיותשובת
�מכריע�הם�רבינו�הגדול�התיירקרוש
�שר�מחביתו�בראשיה�כת�ופלביניהם.
�שר�תם�רבינו�גם�יפים.�וחרוזיםבשירים

�הבתים�בראשי�והלא�ארוך�שיה�נאמרלו
�רבינו�בן�יעקב�לאובה�היוהראשונים

�ודקדוק�הקדש�לשון�בשרשי�והכלמאיר
�השר�וכביה�המקרא.�של�ההיכתופתרון
�כמ"ש�קדמונית�נם'�ראיהי�הנז'המרומם
��נח"כ(�נמ'�ע"�ע"ש�ר'�אוה�נ'במערכת
�נימי�אביונם�אהרן�בפןקך"ךקטו(

�השובוהיו�דמביא�וזמניןמהרשד"ם.
��עמו�וטריושקיל

�באה�הנה�אזוביב�אהרן�במדקך"ךק�
�מה"ר�השובת�נתוךהשובהו

�שהרב�וכמרומה�ז"ל�ארחא�ן'אליעזר
�הרב�של�חמיו�היו�הנזכר�אהרןמהריר
�מהריי�הרב�תהנו�מ"ש�כפי�ז"ל�יוסתמפה
��בידי�הנזכר�מ'�אין�ובעה�ז"לזיין
�הרמ"א�אחי�אהרן�מהר"רקיח(

��קיסרים(�תור"סעיין
�היבר�אלפנדךי�אהרן�ך�כשדקךקיט(

�בנמת�הרב�ע"ד�אהרן�יד
�הרב�אחר�לאור�שיצאו�והספריםהנדולה
�א"ת�על�ונדפם�וטריא.�ושקלאכנה"ג
�ח"ב�נדפס�ועתה�חלקים,�שני�א"הועל
�להרב�אפרים�ממח�מפר�בסוף�א"חעל

�מרכביה�ז"ל�להרב�ונדפם�ארדיט,מהר'א
�להכיר�ככיתי�ח"א.�הרמב"ם�עלהמשנה
�לעה"ק�בעלותו�ב,קנותו�הנזכרלהרב
�הורהו�אור�מויו�ונהניתי�ת"וחברון

�יפהיבר�קדוש�פה�מפיו�ושמעתיוקדושהו.
�י'ד�כל�ועל�הרמב"ם�חלקי�ד'�כלעל

וקצת

�ציון�מנחםהנה
�����תת"ך�י��טטל�נט(��מע"נ�תורוו�ע"פ���ג�טוגס�טפרנח(
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פנרוליםאמערכת
 לי גילה גם הכל. ונשרף ח"מ עלוקצת

 ממשפח' יהודה משבם שהוא בירושמסורה
 הלוי בנימין הרב הלסיד הי' והואגצלאל.

 ומביא אזמיר אב"ד הלוי מהר"שבן
 רבו מתורת קונמרסים כמהבספריו

 מ( :בירוע

 )סי' אמארילייו אהרן בןךקך"ך)קכ(
 מא( : 3ח"3( ארןפגי

 מה' החמיד הכלמרבע ן:ךנן)ק:6(
 ממרדינא ברכיהאהרן

 פי' חיבר יבק מעבר ספר המחברהרב
 פי על גדול וחבור הקדוש הזהרלהקוני
 ח"א והם חלקים. ד' זצ"ל האר"יגורי
 ח"ג זך. ויה שמן ח"ב קרש. משחהשמן
 ראיתים שפר. אמרי ח"ד פורח,שהיל
 הקצינים אצל מודינא בעיר הקדש ידמכ"י
 משפחה בני ואמה חסד אנשי אלהיםיראי
 אשר סאנגוינימי משפחת והמיוחמתהרמה
 פב( ,"ל הרב של בנו בה משלשלההם

 ועלה הרמ"ע הלסיד הוא הנזכרוהרב
 מנין )ו ססי' וממטתי שצ"ט, שנהלשמים
 זי"ט: וגסויותיו טזוז1 רכים טכיגיסהמטתי
 ממו"ר )טוי המון אהדן מוקך"ך)קכנ(

 ועיין לסלן. מזרחירקונן
 כמ"כ(: יסגיס מסתיך1ככ

 יייז וירמיש אהרן בפדקך"ך)קכנ(
 נח"נ(: 6וי מלזיי )ט" מיץק"ק

 מסרס )עיין חינן אהרן דןךננ)קכן(
 :נ6ל6גטי(

 ממדינה חיים ן' אהרן בןןקך"ך)קכס(
 הרב של דינו מביהפאס

 והדפים לויניציא בא הצרפתיוידגול
 מהדורות ד' אחר אהרן הנכבד,קרבןחבורו
 נאמר ושם ראשונים נביאים על אהרןולב
 מן לו ועוד ומכילהא מפרי על חיברכי

"YDועבר מג( בכ"י. אהרן ומצנפת אהרן 

 וראיתי שם הורה והרביץ מצריםבארץ
 ינכרו כ"י. מציים גיבני בפסקיחתימתו
 עה"ק מרבני אחד הי' שמו את ישאאשר
 בספר כ"י תשובותיו וראיתי ה('וחברון
 נזמן חברון סרבני אישפריאל חנני'הרב
 הזקן. אבואלעפיא מהר"ח המוסמךהרב
 עם ומרי שקיל כ"י תשובתו ראייניגם

 ובמ' ירושלים. איש אמיגו מהר"אהנאון
 הנדפסות כנה"ג הרב ושו"ה נועםדרכי

 כ"י איומיר אב"ד הלוי מהר"שובשו"ת
 באיזמיר רב והי' תשובותיו. קצההובאי
 ומדרוש ברעש. ישראל בני עלויכפר
 בהספדו לעהים בינה הרב דרשאשר
 יראה בעיניו כאשר בויניציא דנפמרמוכח
 ובס' הנזכר. הדרוש רברי מהוךהרואה
 בעיר דנפמר כתב מ"ג דף הדורוהקורא

 סר( : ה"ו ירושליםהקודש

 וטי' זס. כפגי )טי'הנ"ל נבי  היים  וי אהרן מדתך"ך)קבו(
 : 6יססיר56( חגגי6חס'

 )טיינ ממיראני אהרן כמותך"ך)קכז(
 : מטר6גי(מסר"ס

 )סיין ייטךים אהדן בןזקך"ך)קכח(
 : כח"כ( לסרןזרע

 סטן )עי' הכהן אהלן כןדתך"ך)קכט(
 3ח"3(סטו3

 מלוניל הכהו שלהרן ך:נינך)ק5(
 מקרוב חיים אורחותחיבר

 כ"י שני חלק יש ועוד אחד חלקנדפס
 הדורות קורא ובס' ותיהר איסורמדיני
 הרמב"ן בזמן שהי' כתב ע"ב כ"אדף

 אשר הכהן אהרן רבינו והואוהרמ"ה
 הרמב"ם על הרמ"ה השיג דינו וביהלפניו

 מה( : דהשובה פ"ח עז מגדלכמ"ש

 ס' הרב דברי הצדקו אומר בענייואני
 ירוחם רבינו בזמן שהי' שכ'יוחסין

שהרי
 ציון מנחםהגה

 : תק,"כ ס' 1:": מא( : תק%"p"~u 7 כמגרן ,טחןמ(
 : פי' טס 1תמ:1ת תפפת סרגם כחק ממו !ר16ת וכ.ת' 6:י וגסמב(
 סוסכ 5'ן מפרס ח.' גס מיסך יקר 6101 כסן :ללסת ססת1לס עינת י"ג ט% לסרן מ17ת ס' ס%"ס 51"עסג(

 : !ס!מס( )סמע,1ת גכת1כ'סממס
 ת"סמד(

~nho מק1טס, ק:1 תלעג. טסר"ס סלכ 61,! דוי ווו"ס סרי ג:1 טס 1:קגל סד"כ ס' סט שפטי 
 מססת!קות ~Ufi:1 סס טלכ' ו76רכס סוגחת1 גדע !6 61:מ:ו 113'גי,י,, הפטר מנטע !עתים ג.:ס ייס'1ט"ט
 : וור6'ס נ17!ס סמיטס תס6 לי6 כעירו סס :פטר ד)6 )סלם :ר6ססרכ,

 מגסן סל6"ס לע"י ג' 'חסין וכס' מפו:,! מכסן סר6"ס ס" 1סלמ"ס סר"' סלמכן "כלר ק1ס"ד וו"%מה(
 סס :זכי ג' ו6ף גואתו 6לע 6%1 6:' חס עג"%", 'תגן 5% ו!ריד' סקרנך 'ז"ר וס' סרחן 5"ח ס')עלס

 'י1חט ר3י:, מטן גס ח"ג ס%"ס ממטתו יסתר 6'ן טחן יסלטכ"ס סיור פ6ר כס"ת עי1:'1 סכסןר"6
 : 6' 1גע'ל 6' גחן "פ" קמטון גן 'וסף 3' ס:ט:ט טן וג' ט1%:'! סכסן סלח (h~p סמו סס" 6'לכס

www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



גדולים_4מערכת18
 שתדיר מפורש חיים ארחות בע'שהרי
 להרי"ט הרבה ומזכיר ז"ל הרשנ"אכותב
 כאשר והרשב"א הרא"ה הלמיראשבילי
 חיים אורחות בם' רונ"ל עין אצלידוע
 בא"ח כגון בב"י מרן מייתי לשונותואיזה
 שכותב קכ"ז סי' סוף וי"ר הרמ"וסי'

 : הריטב"א בשםבא"ח
 אדם חלק ירוחם לרבינו ראיתיועתה

 כהוב שכתב כ"ה אות מ"ונתיב
 ס"מ סי' ב"י ומרן וכו' חייםבארחות
 אין ומ"מ ג"כ. חיים ארחות בשםהביאו
 מביא שהר. ירוחם לרבינו רקדםלומר
 דהיה וצ"ל כמדובר. להרימב"אהריר
 : ספרו ראה 'ו ורי ירוהם רבינובדור
 אחרונים שרבנים לי נהכרר אח"כאמנם

 איזה ירוחם רבינו בגליוןכתבו
 המרפיסי' הכניסו ואח"כ מהמחברי'חדושי'
 קרוב ולפ"ז ירוחם. רבינו מ' בתוההכל
 ירוחם ר' דברי אינן הרברים שאלהבעיני
 הוא הכלבו ספר מבחוץ. הגה"הרק

 ועם"ש חיים ארחוה מ' הרוב עלמעתיק
 : שופר הל' ריש משנה בכסףמרן
 פרחיא הכהן אהרן כזדןך"ך)ק)6(

 הרב חסדאי מהר"רהלסיר
 בשאלוניקי רב והי' חסר. הורתהמחבר
 כהונה פרחי אהרן. ממה פרח שו"תוהיבר
 עם ומרי ושקיל דכרים ;כרון כהונהבנדי
 עשיר והי' גאון. ומהריש משה פניהרב
 ה'. כמלאך ומראהו וגדולההורה

 סו( הורתו: גדילה תוקף ניכרומתשובוהיו

 של נכדי הלוי אהךן כשנינך)ק)נ(
 כמ"ש המאור בעלהרז"ה

 חיים ובארחות ל"ד דף מוכההרימב"א
 בשער זצ"ל מהרה"ו וכ"כ ע"ב י"זדף

 רף הדורות קורא כספר והלאהגלגולים.
 ממשפחת הוא אם רנסהפק ע"בכיב

 א' ממשפחה כולם ואולי וכהבהרז"ה
 הלקם שבלי קצור ומם' באורך ע"שעכ"ד
 בעל הרז"ה קורא שהוא ודאי כןנראה
 קדר ).גי' רורי ולהרא"ה זקניהמאור
 להריטב"א ראיתי ועהה כח"ג(. ס)קטסכני

 המשנה בסוף ע"ב ל"ר דף על סוכהבחי'
 המאור בעל הרב שפי' כמו והנגוןשכהב
 רהרימב"א וידוע twrrv נ"ר רבינו שלזקנו
 רבו שהוא הרא"ה על מתם רבינוכותב
 ס~( w~ty למעלה כן רמזתי וכברמובהק.

 זרחיה בר צ"ל הבית לבדקובהקדמהו
 : זרחיה בר יצחקבר

 קין הסרס :פט1 טסר6"ס מס וסי) ווסרת"11גתכ
 גנן. מסגתך 6ח6 רג גיג1)6101

 פנתם רבינו ואחיו הרמב"ן הלסידהרא"ה
 הרימב"א הרא"ה ותלמידהלוי,

 בהשגבת ועיין נ"נ. שנת לשמיםועלה
 : שפיח מימןהריב"ש

 ונדפסו ההלמוד על הידישים חיברהרא"ה
 אני וגם לכתיבות הרא"ה חידושי.
 מח( כ"י מס' קצת על חידושיוראיתי

 בחידושיהם בצלאל ומהר"רוהריטב"א
 שמעהיה בכתובים המה ואשרהנדפסים
 להרא"ה הלכות פסקי ~וראיתיבפומייהו.

 כמ"ש הרי"ף הלכות על פי' וחיברכ"י.
 דשבה. פ"ב והה"מ דמגילה פ"קוער"ן
 תורה על השגיה ז"ל לו הבית בדקונדפם

 : להרשב"אהבית
 הלא בתראי דרבנן בפומייהומרגלא

 החינוך ס' חיבר שהרא"הבספרתם
 רף אליהו בסדי אלפאנדרי מהר"אוכ"כ
 שברפים בהגה עצמו החינוך ובם' סט(ס"ז
 רעל קצת לפקפק ויש הרומה. פ'ריש
 וכמה ויל כותב הרמב"ן כשמזכירהרוב
 ע( אל ישמרהו מורי מפי כותבפעמים
 . החינוך בספר מ"ש נגי הרא"הדיעה זימני כמה דאשכחן אדרוש זאתעוד
 ש' דהי' נראה בסוף שב"ו רבמצוהודע

 כ"ז בשנת והרמב"ן י"ז אלפיםה'
 עליו כוהב והוא ירושלים לעה"קעלה

 : מ"פ הוא ואולי כנזכר.ז"ל
 בני חיבר לקפא אהרן כמהנ"ך)ק)נ(

 רבינו על חבור לו ועוד שו"תאהרן
 שיטות ראיתי איזמיר ובעיר ונאבד.ירוחם

 הרב מלאכת שעשה כ"י מהרבמקובצה
 אברהם מהר"ר תלמיד והי' אשכנזי.בצלאל
 מהר"ש של חתנו היה והואמוטאל

אלגאזי
 ציון מנחםהנה

 גרבות הס' ט) גם טט:1 :דפס גשר !6 ו,ס סח( : ט"ו כ' גי) סר6"ס טס1"ת מז( : ת:-ו סגת תערסו(
 וכעי סט( : סי1.ס פקודת ס' גסס טגו:סותעמת

 : פ"ר ס:רג1:י כר-' 6גרסס רס"ל טיחסס1 :ס"ק
 ג"ן טות כפס" גס O~h1P7 6הר' ט'כ1 טס .71ע 6':' ,ס פקפוק ג,ס"! ע"1 ג' גסעל1ת'ו פ1יד16סר"6ע(

 יפס סדין 651 ע"ס, נ"י גיסן סתו סחרי lho יטטרסו ע)י1 16הר חי גע1:71 6"ג )פ:י1 נפערוסרטג"ן
Ot)D)'דסתס טוס גו6ס ס6) 'טפרס1 גכ"פ ג' הרו 1כטמוכ.ר ו") גי' סרטג'ן ט) תטיל הכלתג סמוקן ,ס 
 י-6, )טורי טוג'ר ר1-5 גע5,ס 61ח-ג 1-%, )רמג"ן פוג'ר 7' ט15ס 1%DD כריס טיי וענד סרהג"ן )"סטווי
 : סקס 1ט1לו רגו גטם )לטג"ן יק1ר6 :ל6ס גח" סל6'ס לפה"ס גפק"6 ס:.סס סכ;6 ל"ת 7גט15ס1טג"ט
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ינרולימאמערכת
 עם וטווי שקיל אהרן בני ובספראלגאוי.
 איסקאפא ומהר"י ומהרימ"ממהרח"ש
 הרב נעים ן' מהר"י וחהני כנה"ג.והרב

 : יעקב משכנותהמחבר
 3ח"נ(. קד: ס':) ):י' סלאמעיר הטבעוני אהרן ולשלם ןהף[כם)ק)ד(
 )עיין פארדו אהרן ולגביר)ק)ס(

 : נח)חגט'(מהר"מ
 מךדינא מעיך אהרן ךננינך)קלו(

 עא( : כה"ר( קרגיס)טיין
 )טייו ריזאנים אהרן מהנ"ך)קל'(

 : ר,ו6ג'ס(תסר"י
 אביר שמעון אהרן מהר"ר)ק)ח(

 איש -פראג בק"קור"מ
 וואלף בנימין מהר"ר ובנו קרושהאלהים
 אליהו הרב ונכדו פיהם דקיקאבד"ק
 הרב בנימין מהריר של וחתנו וזומארנה
 אליהו והרב יעקב. ומנחת יעקבשכוה
 חדוש איוה מ,כירים לפעמים וגיסורכה
 להרב דבר ואירע הראש מהגאוןדין

 הרב כמ"ש ש הרא הרב עם כהןשפתי
 עכ( : ל"ו סי' ח"א יעקבשבות

 הלמיר ששון אהרן כזדןך"ך.)ק)ט(
 של חתנו ממאלוןמהר"מ

 מתשובוהיו חלק ונרפס הוקן הלוימהריש
 אמת, הורה מפר הוא עצוםבפלפול
 ומהריש מהרחיש הדור כרוליוהלמידיו

 ומהרש"ך. מהרשד"ם בנמן והי'יונה,
 ומרי רשקיל ששון אהרן הרב הואונכדו
 והי' ק"ה. סימן בח"ב משה פני הרבעם
 משנה יהרב כנה"ג. הרב של אחותובן

 שחיבר ישלח הן מקונמרס מזכירלמלך
 פח"י ריש ומהם לפעמיםומחדושיו
 מזכיר יעקב בני והרב ביאה.דאימורי
 ולנכדו וקני מר בשם אמת הורהלהרב

 : דודי סרבשם

 הנע נכי ששון אהרן וקרב)למ(
 : כסמיך( זס 5פגי)עיין

 )עייו תאומים אהרן כפדקן8"ך)קמ6(
 עג( כח"י(: הסרן חסן לסרןכנוי

 פייביש שךגא אךך דןך:נ)קטכ(
 ער( : נח"נ( 06 ות)סי'

 מק"ק זשלוגאכמש אךךי מהך"ך)קמנ(
 ש"ע על חיברסמנאב,

 : בכ"י והוא סם"ע על ותוספותח"מ
ן)קמך(  ערן משניחא אחא ךבנ 

 רגינ. כתג השאלהוהבעל
 סגזכר לח"י ר3 ננג'ס סס,וו 51")ס6ר"י
 הק"ן אלפים ד' שנת והי' כסמוך[])סגן
 ישראל לארץ משבחא אחא רבוהלך

 עה( : כבוד מנוחתווהיתה
 שמואל מר תלמיר הי' משבחא אחארב

 הביאו גאון האי רבינו כלה.ראש
 בסופו: מ"ג דת על ברכוזי בחי'הרשב"א

 כמדובר שאלתות חיבר משבחא אחארב
 : הפוסקים גדולי אותוומזכירין

 הנדפמות בשאלתות מעיות כמה שישודע
 מצאתי ובהם כ"י שאלתותוראיתי

 מותוקן. הי' דשם בנרפסות קשהלשון
 אחא רב כירה פ' במלחמות הרמב"ןוכ'
 סיטן והריבן'ש הגאונים אצל מובהקרב

 נכתבו כאלו מקובלים שדבריו כתבשצןד
 דף קמלו לאוין ובסמ"ג עיט.בתלמוד

 ששאלתית אחרי ריי משם כ' ע"בניד
 וגם וקדמון סמכא בר שהוא אחאידרב
 בהרבה ראי' מדבריו מביא גאון יהודאיר'

 כ"י הפרדס ובספר ;"ש. וכו'מקומות
 להמהל לנו -איז כהב אירוסיןבב-כת
 משבחא אחא רב ארוננו הנאוןמדברי

 : עכ"ל ;"ה משהכמפי
 יש סבוראי. מרבנן אחאי ך:נ)קמר(

 רכי שאמרו נ"ן הראשוניםמן
קאמר

 ציון מנחםהנה
 1)6 3::'ס ססגי16 מס-7 גע! ען ,pyi סטעט'ס, לגרת גס' גוונים קר7':6 ונעיר 6גרסס לסרן 6"ע 1חתס,)א(

 קלג"ס כמת"ס ו1י7י)6 טעיי לסרן ג( סעעת'ס, לגרת ג"סט-ס קר7':6 סטיר לגוסס ,סרן 6( ,1,ע,תס
 : כוס סע'ר ס,6 סטנ.ס סרג '7'7' ט! ,"ע 1;ן קר7'61 1,", ט"מ ס61 11רד':6 1ת'כ' ע"ס ,.ןופרח

 1טט"ך ג1"1 סג"מ 6ג.1 ;ס6 עי 'סב )6101 ;סייג ;"ט ת"ס כס' כפטר סרס 6רגט'ס סט גרכו1ת 1סמ:עב(
 : :6ח1ד 6כ7"ק ק':ל!ס 'מוקץ! פר' ע". ת"ס( (lh1D קטן 'הוקץ! טויס ס' טווס 1:דטס ג'( 1' וע"! :,"6,ס'
 סרך ג6ן כטסו וריחת 61חר קר6קp"D1t 6 11ירו1"ס6 "כד"ק 1סי' nDD סגדת SD לסרן טטס ס' ח" נסעג(

 סלל ח') ע'" :מס :סרג סטותם תט)ת 6הר ח"ן 6כ כ' וכטיק חנוע):יק !ק"ק סג)'! )11ע7 :סע חיכ'ס7'
 :מ,6 קר6ק6 מח"ק 1כט:קס 1ס."י, 1סט"ך סי:טס1כ (ptp סטסלר ג1ס1 ס1כ) ,טחלת1 6' 1כי1ס גגסofin 1 !6.ען
 : כ6ריכ1ת( מס' נסוף ס.7 גסנס )סי' ת"ס סכט ער"מ טפר6ג otn~hn לסרן כמו-ס סימם ש"ס ס6!1ףטס
 1דר1ס'ס תסקס ע! .עקב תסכות גסט"ס ון,ט11ט 6ג7"ק ססי' פייכ1ס סרנך 716 יעקב סג,ט 610 161,'עד(

 : תסס"ס( ד"6 וסטר hi'D1' כר 6מ6 לכ ס" )1ט1ז תקג"6 ז"6 עה( : תקט"ו( )סטכ1רנ o~tSen);ן
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 בעל שהוא כ' ורשב"ם ניהו. מראחא. רב פריך אחאי רב פשית בש"סקאמר

 כמ"ש אמורא שהוא אומר ור"חהשאלהוה
 האר"י ורבצו עי( כהובוה רישהתוספוה

 דמ"ש בפשימות כ' הגלגולים בשעריזצ"ל
 מרבנן הוא אחאי רב פריךבתלמור

 :סבוראי
 קין טטלס' )671 ע)'1ן טורס פסיס סם1גתג
nPw)טס"ג. 1כ1' 51ג" סכ6 '1ג6 1לג 1ר"ט טריג"1 )סס 
 ק"ב רף בזבחים ההוס' כהבו אחאי.רב

 דאומר אחאי רב פריך ד"הע"ב
 שעשה אחאי רב דהוא שמואלרבינו

 הבתר סבוראי מרבנן שהי'השאלתות
 וכתבו הוראה דהומיף אשי ורברבינא
 והיבת עכ"ל הש"ס בסוף דבריואח"כ
 הוראה סוף רהוו להגיה נ"לדהוסיף
 אשר פ"ו דף הפועלים פ' כדאמרי'והיינו
 ורבינא אשי רב דאדה"ר בספר כהובלו
 ררב וקשה ובפירש~י. ut#y הוראהפוף
 מרבנן היה לא השאלהוה שחיבראחא

 כמבואר הגאונים בדורוה אלאסבוראי
 בספר הובאה גאון שרירא רבנהשובת
 כהובות ריש ההוספות ורברייוחסין.
 רשב"ם שפי' שכתבי מגומגמיםשהזכרהי
 שאלהוה שעשה גאון אחאי רבדהיינו
 ע"ש. ובו( האמוראים כל בסוףוהיה
 סליק לא אמוראים בסוף והי' גאוןולשון
 אמוראים מוף לומר א"ש לא גאון הי'דאם

 וק"ק ביניהם סבוראי רבנן דורותרהאיכא
 שלא ע"ב ע"ה דף הדורות סדר הרבעל
 שאלהוה שעשה דהיבוה הגם ע"זהעיר
 וע"ש לבנה חצאי בין בספרו המהנתונים
 נזנרתי שוב ע"ד מ"ר דף הדורוהבסדר

 לאמורא אפי' מכנה שרירא רבדבתשובה
 : גאוןבשם

 הי"ל דמפי שמואל רבינו על קיקותו
 סבוראי מרבנן אחאי דרבלמיסר

 בעל שהוא לומר הכריחו וסילחוד
 שמשון לרבינו חזינן והכיןהשאלתוה.

 עולם ימות חלק בהקדמת כריהוהבספר
 על מעט הוסיפו סבוראי דרבנןשכהב
 שכל קדושין בהחלה כמו אשי רבחבור
 שהוסיפו מדברים מנ"ל בכסת עדהגמרא
 בכמה בהלמוד וכן מקבלתם אוסדעהם
 סבורא* מרבנן הוא אחאי רב פריךמקומוה
 רב נמי כתבה קידושין דריש והאעכ"ל.

 מן דנקימי הנזכרה בתשובה גאוןשרירא
 רבנן ופרוקי קושיי אינך דבלהראשונים
 והרימב"א ע"ש. וקבעינהו הרצינהובהרגזי

 מרבוהינו קבלנו כהב לקדושיןבחירושיו
 הוא הוראה דנתר הכא עד סוגייןדכולא
 לה הני איהו ממורא גאון הונאומרב
 תקגהא הקננו וביומוהי כנהא דאמרואיהו

 : הגאונים בה רנהיגירסוררה
 אחא ורב אחאי רב כי[ מבואר]והנה

 : הוו הרימשבחא
 סק'כ) טסרט"ט וסטית ~Otb ס' גדף1גת1כ
 ט6ת6ג 6ה n~nlhc גלס1ס 6101 1") סרוקעטסר"'
 6ג 161ת'1ת 6ת6. 1רג hnh' סרג גתק)1 יסרק)טוך

 סטו 011 51") ס6ר"' רג'ג1 ע"' אתקן 5חדנעתיר
הרסס.
 ניהו הוא משבחא אחא דרב ידעהוכבר

 מהשובו' כמהבאר השאלהוהמחבר
 יוחסין בספר באה מי גאון שרירארב

 ממן דהי' שם ומבואר פ"ח. -דף)ד"א(
 אחא רב והלך גאונים כטה אחרהגאונים
 רב על ודאי לסמוך יש הגאוניםיסדר כי ידוע והדבר ע"ש. וכו' ישראללארץ
 בדברי ואם הוי. דמינייהו גינוןשרירא
 לפעמים כהוב גדולים ושאר והוס'רש"י
 שימפא אגב הוא בשאלהוה אחאירב

 : המעתיק טעוה.או
 אשר זצ"ל האר"י דרבינו בה הןועוד

 למהרח"ו מודו גלה בו דבר ה'רוח
 הוא סבוראי מרבנן היה אחאי ררבז"ל

 ורב אחאי רב פריה קאמר הש"סדזמנין
 גלגול הי' השאלתות סחבי משבחאאחא

 : לעיל דבריו והבאהיו אחאירב
 בריש רשב"ם משם כהבו דההוספותוהגם

 שף הי' השאלתות המחברכהובוה
 דקאמר אחאי רב ניהו והואאמוראים
 דף בזבחים וכ"כ אחאי רב פריךהש"ס
 לי' שסיע אלו סבוראי. מרבנן דהיהק"ב

 בנו העיד העד כי שרירא רבתשובה
 כמה אחר הי' השאלהות מחבר אחאדרב

 וכ"כ משמעהיה. מר הדר הוהגאונים
 בן הר"י הלסיד שהוא לררך צרההרב

 ספר חיבר משבחא אחא דרבהרא"ש
 הרשב"א וכתב בהקדמהו. ע"שהשאלהוה

 האי רב בשם מ"ג דף על ברכוהבחי'
 רביה כלה ראש שמואל מר נוהגהיה

 : ע"ש משבחא אחאדרב
וחוה

 רון טלואםהנה
(xpיתרי רג  ילדי4ט peD'h  "ר לת9 רי ג" לגר( lhtMn  לגרדית פרתי גר )ג"כ ופ%4  ג"פ *(ס Oc)  

 מ"ג(: 1ף ימסוס
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יאגיוריםאמערכת
 השאלתו' פי' שלום שאילת בם' הויתוחזה

 מקרוב לירינו ובא מחדששנדפם
 סיני זה הגאון הרב הוא המחברוהרג
 מר ובהקדמתו . נר"ו ברלין ישעי'טהרתי
 לאמוקי הרב בירר לא אך הדעוהטייחי
 סבוראי מרבנן והוא לחור אחאידרב
 מן רהי' השאלתות מחבר אחא רבואינו

 דרב כריחות ס' דברי והביאהגאונים.
 דהיינו וכתב סבוראי מרכנן הואאחאי
 השאלתות מייתי כי והוס' דרש"ימעמא
 כותבין פעמים איזה ואם נאון כוהביןאינם
 רב תשובה b~p הלסיר הגהה הואגאון

 וזבחים דכהובות ההום' על וגמגםשרירא
 לי' קרו הגאון ז"ל שכתבו מייהיואגב
 דהם והקשה מסכהוה שתין דידעעכ'
 זהו ס"א. הם חדא נזיקין כולא ואימ"ג

 : ע"ש בקצור דבריוהורף
 מ' דסבר לו הגיד מי ירעתי לאואנכי

 רב הוא השאלהוה דמחברכריתוה
 דס' ואימא שזכר. סבוראי מרבנןאחאי

 השאלתוה במחבר איירי לאכריתות
 רב הוא השאלתות דמחבר הואומודה
 ותוספוה רשויי ואעיקרא מהנאונים.אחא
 השאלהות דמחבר סברי לא דאינהומנ"ל
 דברי דחו בכהובוה וכבר גאון אחארב

 ע"פ הגיה טועה רתלמיד ומ"שרשב"ם.
 דעל סר לן לישר"י שרירא רבהשובה

 השובה ע"פ לא אם נסמוך מקדושיםמי
 להכי ינחית הגאונים מן רהוא שרירארב
 ועוד גדולה. המערכה מרר מסדר,קוה
 דבריו על ולהעיר לצרר אתי מקוםהנה
 מנין על שהעיד ומה האסף. ע"מלא

 זמני כמה והתקונים בר"מ הנההממכהות
 דמעשרות ונראה מסכתות. שתיןאמרו
 מונח והכי לאחת נחשבוה שניומעשר
 ובכ"י בדפוס בהם"ל ז"ל מז"הממ"ש
 ובכל דפין ס' לו שהיו שלמה שלבמטהו
 שסרר מפורש ובכ"י מסכתא, נתובדף

 א"ש. ובהכי הסכתות עשרה הםזרעים
 עי( : קצרתי כי היסבודוק

 חיבר מפירכא אייייק כ5ןקך"ך)קמו(
 והביא אשכנזמנהגי

 א"ת חלק בסוף הלבוש הרב מדבריוקצה
 :ע"ש

(tro)נסוף שאיין איייימ רבינו 
 לסמ"ג באוריו נדפסוסמ"ג

 באורך. לסמ"ג מבאוריו כ"י ס' לידיובא
 ונראה מבאוריו. קצור הוא שנדפםומה

 שרש בהשובותיו קולון מהר"ימדברי
 ומהר". מהריק"ו בזמן שהיה וק"עקס"ט

 קורא במפר שכיה ראיתי שובמברונא
 עח( :הרורוה

 ר"י של בנו הוא אלחנן ך:נינך)קמח(
 בתשוב' ועי' התוספוהבעל

 שמואל רבי ובנו נ"ב. שרש קולוןמהר"י
 בתשובותיו הרשב"ץ וכ"כ אלחנןבר

 עט( : רמ"ו סי'ח"ג
 עסרס סדרי )סיין ארחני והנ"ל)קמט(

 :כה"ג(
 הרב הזכירו אביי אליה במזקך"ר)קג(

 ק"ו סימן. ח"ב משהפני
 שם משה פני הרב תשובתו עלוחהם

 : ק"יסי'
  ארפאנדךי אליתך כפדהך"ך)קג5(

 מרבני המיוחראחד
 רוזאנים מהריי הרב בזמןקושמנדינא

 מכתב ונדפסו הרבה חיבוריםחיבר
 הרב הלמיר והיה אליהו וסדרמאליהו

 : משהפני
 טוכ )טיין דקכמופ3הר34ה אליהך ך')קגכ(

 פ( : כח"ח( ~lGr(1עעס.

 בילגוריא אב"ד אריהך כ5הך"ך)קגנ(
 פא( : כח"ג( ככרם) סר)עי'

מה"ר

 ציון מנחםהגה
 וסכרין. hco(ntn פ" טייס סטיק 3טי אייי כריין 31.י סג"ט ס) )1716 1וג'גו ססחל 1סכריק מעיל נכפתעז(
 : ט"מ עכוז") 1וו.סר'ס טספט 1זק 1כ"7. סקס ס6')ת גע) סג16ן 7גר' )ס1דיק 3עע1"ד גסקדטתו סט,
 : נ"י :יגרס וסל"' ס' פוטרי ro ע'עח(
  סויט כגו 1ר"6 שר"י ינתר ג17)יס טוסקיס סס 11ז' גוס") ע' ע"ג מולס 1מסר'"ק ט"7( )וכח.ס סת1ס' ג"כעט(

 גתוספהע יוכר ספיתן ר' וגנו ר"ג סי' ח"ד יט' סו6 ולדוס גדול פוסגס דרג גסס"ת עליו ג' וס גסג'ל61ילי 36* טיפ תתקפ"ד גס' דיסרג כ' כ"ט ס' יסרס"ל 1531"ת סייס לר"ת תסלע תשן ס' סגיך גרגוחוגתיס'
 :  י"ח()פרגין

 46' ר' 3סס פכתס סי' וס ופ"5 סופר וס' סגרפל סר גטמ"ת *4' גפי"ס 6ג'גדור )לסר' 53ו5גיסס11ס ס" טס 6ליסו פרק' ליחות ס3כ' ספסרת כסרת ס3ג6, ס' ספרכגס ס' סיתירגפן. סי ס5ס3י סי פי'גספ(
1m)o'גועגורנן כדפוס פגיס גטן וסי  

 גערי
 : סס פססכפחו גיר6ס מפסיס פרמת יטל Hh)b סל פתוחיו פא( : ע"פ( ס3עי.ע )51פיך סס מדפס סעפך O~DDt ולעך ג' ספ6ס פסוף 11'גלי6
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נרוליםאמערכת28
 הלוי בנימין בכ"ל ארין מה"ד)קגו(

 אבקה נשויה תשובחוהובאה
 סימן מחדש הנדפם הקדוש למרןרוכל
 וקן מ' )אין ק"י בם" משיב ומרןק"פ

 פב( : הלום( לעה אצלי מצויאהרן
 ידי חיבר באליפאפה כמהד"א)קנס(

 ההקנוה לבאראליהו
 לקופי' וקצת הרמב"ם סרר על רבנןדהקון
 מהר"מ הרב בזמן רוריס עיר הושבוהיה
 המקום. רב משה משאה בעלישראל

 : לקוסים איזה הספר ובסוףד
 מארם דךךיך אריהך כפדתך"ך)קגו(

 כח"ג(: מיסו נרכת )עי'צולה
 ךידאש די אדיהן מרנינך)קגז(

 ס' חיבר הרמ"קתלמיד
 חיים תוצאות וס' חכמה ראשיתהקדוש
 ימיו ובסוף חכמה .מהראשיה סלהשהוא
 שם: ויקבר חברון עד ויבוא מצפתיצא

 1עסר"ס הוכר סרם סרס 1"י עסרח"1וכתג
 ס.ו )כ; 'ס1'דע כן וכריסו 1ר1ח :פס ו5")קור17ג'ר"1
 סי' 6!'ס1 ססרכ גתת וו,6ת' וגסה )וס, וס"1סכ'ס
 ת6נט)'1ן. )סםגחינת
 עטרת )ע"ן ז"מ פיריונך זקג"כפ)קנח(

 : כח"נ(לניסו
 של גיסו הזמן אליהו מינינך)קגט(

 תיקן נאון האירבינו
 בית אחינו בהם והחזיקו למצותאזהרות
 r~f1Tlh )וטי' ופולין באשכנו אשרישראל

(~trrJ: )פג 
 ההוספות הביאי אליהך ךננינך)קם(

 ל"ה דף סוףנמנחוה
 ובשורה דוכתי. ושאר התפיליןבקשירות
 אפלח ואנא בפי' קכ"1 סי' ד"קסהר"ם

 : קם"ב סי'ובסוף

 )עיין תאמך אריהך כפהך"ך)קס6(
 : נח"נ( 6)'הורוח

 רב קיייאם זן אריהך כזדתך"ר)קסנ(
 והא קושטנדינאבסתא

 פלפל לקושמנדינא בבחרוהומ"רימ"ם וכשהלר יפה ומהר"ש מהרשד"םבזמן
 הנימין. שמוה בס' כמ"ש מיהי בשםעמו

 העמוקוה השובותיו חלקי שניונדפסו
 חבוריו רוב אר פד( הנחמדיםודרושיו
 : משה פני הרב הוא בהו ובןנאבדו.
 פה( תערם אבך"מ אריהך להג"א)קסנ(

 כמ"ש 'צבי הט"מ שלזקנו
 פו( : צ"ג סי'בהשובותיו

 :כדר כעש גכר6 וכרץ 'מרס כמסר בקיוסיס
 ס) כגו עפ' ססתע 6ת"ן מעט"ל nunct' סססווכר
 סקורך !עת 6וות'ת n'cDt קכ)ס כגח הוכרמיס, עסריר hAO'1 סעסס :פ)6,ת ו") לפריס מעלסגרן
 סס%כ פ"נ סי' ח"כ יעכ"ן nSthe כס' 1ר6'ת'וסברס.
 ע"י ','רם ס' ע"' ס:51ר 16תו כ' ו"י 6גיומסרכ
 6%ד ונ7) סלך סס'ס ר6ס סוכר 6!'סו וו1"ססג16ן
 עווותו ססס :חק כן ט, ~oslu יחן'כ ס,6,:ת'ר6
 תעברת קיע1ת נוודגר t~'tDD) c~nul ותגוגתכטן
 ע"נ ס"7 7ף גה פ' כיסר וט"ן כס.7 ו"ך 16תינד

 ע"ס. 'קרס מ' ע"' ס:ו,ל וס עכבי כצדגסגסס
 )טייפ מיךבידק אליה כפןקך"ך)קסר(

 : נח"נ( וווילקיט
 )טי'1 ישראל אליהן מדתך"ך)קם:(

 56.סו קי) 56יסו.כס6
 פ;( :נח"3(

 אחד הכהן אריגיך מדהך"ך)קם1(
 חיבר איזמיר,מרבני

 הסמוך מספר חבורים משלשיםיוזהר
 לעניית גדול אפוטרופוס והי'לארבעים.

 מהגבירים יד על יד על וקובץ הולךשהיה
 בדרשותיו מעון השיב ורבים לעניי'.ומחלק

ותוכחותיו
 ציון מנחםהנה

 : ע"ס U"Dp ס" )קטן סוכר יסרן וקן נס%"ס ס!1' תוסל"6 עט ג6' גו, 6ס נ" !ע"ן גורתופב(
 וקן מס וכתוי rh(:l' וס.' רס-ג גיסו 16) תימד 1ס" ירגוו"ס ת!וו'7 סס" ג' סג"ט כתמונם וווסרג")*נ(

 : )"ס דחות כתוס' ס1ג6 כסדן סנדר ר"6 סו6וקוטי עפי." ר"6 סי' 1עp'p 71 7"6 כס' תפטר תר1ו.1 כרקמי וט גסס כעומ1 התס' ססל' וו:פהת1 ע.כ רק)"ס
 גסס סס"ל 6חרי1 1סעת'ק1 סספת"י כע! ות"ס תע"ג( 1פפד"ת ט"ן )דו"ו ספל 6תר. סחתן ס' נסס 1:קר16פד(

 פרימ ,ר"ג סו6 ספר לתרי דס' ס61 כ"כ כפר16ור.
 סוu~st 06 6 עקרוכ :: ס:לסס !6ג1ת הפירנסו ג:ר6ס תירט כע! ס, וחכ'רו תפר6נ נוסך"ן סי ת!ת'17ה((

 ינהק ,סג"ע תסיס"! סג.וון OD ע"ז סי' סס כחתימתו וכס סח7כות כ"ח כד"ת ס:ט,6 עוסן"6סרכ
 : ,' ס" מ"ן מגס וע"! קס"ו ס" וע"! ע"ס ו") כ5ן6)נ"ר

 O"S ד6)"כ 11D'hl ר6.' תגיכן ומפעתי ע"ס ".רה ס' ט"י סגגר6 גכר6 )ת:.ן !ס,טרף 167. 06 יעגיןפו(
 : hl(S~n 11 ר6.' !סתור וים גכר6 !כר6 סו"! 1.ותר !עירס !סכ"ס )ס5טרף ע1גרח.םססכטיס

 עמס 5פי גספ"ס יסרבל עמס סר' וקרץ 5גיו גס כסרי עססחס or רק ל"מ 'סר5ל OC7 ונ"ל  6).סו.ס:. ס' כסק?%ת1 כזו כס"ס תקיש. סכט ט' וסמ"ך 6מ1ן כ61 ופיך !הו"! מקס גס!'ת1ת סיך טס"ק תרכ:.פז(
 יצהיל שיירדף בחיי  וגן 'סרבל 'ד'ד" יו'ס וניו תספ"ח( לליוירי, יסמ"ג טל 5ל.סו לדרס גס"סכדפס

OUWO)3"5  כן וכיו הירסס שית Ottw 
 07"5: " 6יח וטיט"ל טמורות שיריח גספ"ס  1ק)ו( לטיס 'סרבל ימס .
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'בנייעיםאערכת
 לו בא וכבר לשונו, ומחקוחובחוהיו

 הדרוש אחר ש"ק יום בביהוארם_מישראל
 כי להרב להוי יריע לו ואמר יריוונשק
 ה,ה והיום עבירה לעשות מוכן היההוא

 ונפקחו בי חורהי האדון. דרושבשמעי
 והם מחבוריו ספרים אינה ונדפסועיניי
 מעיל ח"א תלפיוה מדרש מוסר.שבם
 פח( אליהו אגרת אליהו. מדרשצדקה.
 יצחקי. מהר"א הרב מורנו בזמןוקיה
 ואל פט( הפץ בשנה מנוחתווהיהה
 מהר"א הרב מורנו דרש באה כישמועה
 ירושלים בתוככי בהספדו הנזכריצחקי

 הוב"ב:עה"ק
 משה ננהג"מ הגייתן ןקנ"כמ)קסז(

 צ( : 6'סר)ס( ט1ר"ס )ט"ללאנץ

 מרוזמרין אריתך כמאב"ך)קסם(
 אליהו יד שו"תחיבר

 לו והי' הע"ב שנת באמשמרדםונרפס
 חברון בעה"ק אליהו ויעל חבוריםהרבה
 והיהה ובתורה בזקנה מופלג והי'ת"ו

 : שםמנוחתו
 הרב הרוי אליה בןדהך"ך)קמט(

 כל מאמרהמחבר
 והיו אליהו דבי תנא שו"ת וחיברדאי
 המורם נדפם זמן כמה ואחר סימניםתניא
 הרב תלמיד והיה אהרן, זקן בשםמהם
 נגד רבו לישע יצא והוא קאפסאלימשה
 שהי' ורב העצום במחלוקת קולוןמהר"י
 והי' קולון מהר"י בשו"ת כמבוארב'ניהם
 מהרא"ם תלמיד הנזכר אליהומהר"ר
 החזניא ימד והוא לאלפים שיריםוחיבר

 לנ' וחלקו חן לוית וחיבר רומניא.של
 מחנה ישראל מחנה לויה מחנהמחנות
 מאלף בקשה וחיבר ר"מ. ופרקיושכינה
 והיא בבי"ח מתחילות החיבות וכלהיבוה
 הרב כמ"ש הלוי בי"ח וקראה בי"חאל"ף
 אהרן זקן לס' בהקדמתו מומאלבנימן
 נהמנה ,"ל והרב הרב, בשבח האריךושם
 לרבנים הרא"ם פמירה אחר חבריועם

 אהרן זקן בשו"ה כדמוכחבקושמנרינא
 עם ומרי שקיל ה'- סי' ושם קי"מ.סי'
 תבירו קוריאל די ישראל מהר"רהרב
 : אשכנזי בצלאל הרב של ורבו מרןשל
 אלישאנדריא דק"ק רב הלדי בחזקך"א)קט(

 : כה"ג( 567'סי כרסי6כ2"
 וקימן הלדי אליה בפד:ך"ך)קט6(

 )עיין הרא"ם שלרבו
 : כסמוך( מזרחי 6)יסנוסר"ר

 בזמן מירחי אליה מהר"ר)קטנ(
 וידוע צא( קאפסאלימהרים

 בשויה שמזכיר פרנס אליה מהר"רכי
 מהר"ר תלמיד והוא הרא"ם הואמהריק"ו
 רש"י על באורו וחיבר הזקן הלויאליה
 חלקים ושני לסמ"ג תוספוה וקצתעה"ח

 בדפוס זה וכל המספר וס' צב(תשובות
 וכתב נדפסו, שלא חבורים הרבהמלבד

 ק"ה דף נ' סימן א"ה בהשוב'מהרחיש
 היו מהריב"ל שהרב מקהבל שהואע"א
 מפי כמשה כביכול הרא"ם דבריבעיניו

 מהר"ם עם ומרי שקיל והראיםהגבורה.
 : חביב ן' ומהר"יאלשקר

רפינו
 ציון מנחםהגה

 ט) מגיס עי 6!'ס1 סגרת 1כת1;1 7ר1ס'ס 6!'ס1 71161 תקפ"1( )ס6!1:'ק1 עס"ת !עז כתופס ס' ח" גספח(
nDD'ע"ס )61ו!' ס6תוור' ל"6 כסס מ;1:ס 1ס" כ'ר1סת"1( מקר1כ וט ):7טס ס%!ות, ע! 6!'ס1 קרנן 1ס 
 : כח"( סקסתן. וו7רכספת

 ס' ועה"3 טיס 610 .6יר :ר1 סקסן ר"6 תקש( )פ'1ר67 טוסם סכט ס' נכער ט": 1!פ"'ו כלוטיך ,פטרפט(
 : ,ס גערן כ1 -יס,פר 1:פ!6ות לע"ג. 'רו:)'ס כעה"ק נ"; :וו,6 1ו,כתו 1!'1ן כבגססק"ן

 קסס;%ת1 ;ט"ס ווסר"ן ס! ת!ת'ד1 1ה" סם כע! "!" ר' :קר6 :וו, 2ס" טוג :ס !;תן גס נכסfOI~צ(
 ועי !סרס סחסג1 סס"ן ע! )1,"ע כע"ס גסת 11ר7;' ג17!ת!ס'

 כס.פך )תמס 'ס :6וו:ס קרס ס' כען

 1ג7!ס סרס DD~7 ע"ר '1דט( 6:' סרס 161!ס 7Ph חע)ס 6כן"ק 6י" סר' עם כס גע! ר"6 6ת ס%ר;,כעי
 פר'7כרג 1כק"ק ט!( ספע !ס' כסק7וות1 );ת"ס סמו. 6גן"ק וס"סעס1ע'ס

 1כוו'רנו"ט"
 6"ד ס' 'וס )1ס%"ן

 ע) Sh" 76רת קסדת .1ט' תג!) כס"ס ע, וון'ס רנת ס' ח" סוגרת ע1) ווע!'1 פרק 'ט'1 כסוף סקו(ת"ז
 כרטטת )ט,6ת'ו ס!1!'ס קלס ת" ע! 1כ.6יר Plt'DD 1עסר ת:ט"6 עי כ'16ר ח"כ פ! פצת ,פותס,1סר
 קוס טט:Pti:c 6,%: 1) )כ6ס','6ס P1n)rPI ווו'ר1ת 1כס' כח", ע! פ" נס !1 סכל 1גסס"7 פפ"7(ק1יפען
 פ6ן ד'טריך ג:גון !:ג:1 ;' יכר6ס1 1סוו'ס( סין )11יכ1ח 6קר6 6':'ס 6!';ס 1נן ,ס"קסירים

 כטרי
,c~s "1ס 

lpt'pfi,.!6 '6סקד1ס ט16כר:'ק ה!'6 בר' וו,':1 שוס גתות 6ג1ר 'ס מס 'ס" ס,6 ;7' כס1פ1 ג PIDOIfIJ 
 כסער כמ"ח 6טג:וי 6!" ר' ג"; גקר6 1ס'; ו") מרג)':ת )1%סר6"ו ניט'ן ט'כ O"DI ע"ס )"7( וכח'ס 1.ך)'6%1

 : מס' סוף ס"ן סיס 1ע.' '1פ' כ)')תס'
 (hvcip: סוווך ג6!6ט כע.ר תפטר ס%:פט ;60 ע! 1,1ס'כס1 1':ס6סו ~iht'Sl סס1!ט6ן נט':' גס חן ו%,6?א(
 וג7פס נרפוס חסר ס"1 וס" לק"מ. ס:גון ,ר"' מקומר גט וכס' :"ו סי' וע"ס ע1ווק'ס O'fi נסס נקוכיס?ב(

 : כרקן כעיר ח"ו .ד טן קבן בק'כס!י1%ת
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גדוליםאמערכת24
 מלונדריס במנדים מלידיך ך!נינך)קטנ(

 מנחה הרב מתשובוהיוהביא
 רעת מספר מ"ו רף משפטים פ'יהודה

 : ע"שזקנים
 מנחם ננכ"ר אליליך מהך"ך)קפי(

 בהורת תשובהוהובאה
 : פ"ו סימן ח"ג למהרח"שחיים
 הניא ערפדית אליהו וכהר"ר)קעס(

 ורדים גנה בס'השובחו
 שהי' בקצרה וכהב ו' סי' ד' כללא"ה
 השובה לו ויש מצוה בשליחותפרור
 המכמה כ"כ סיסן ח"מ אברהם ורעבס'
 צג( : ז"ל המחבר הרב מורנו תשובתעל

 נזמן מפולדא אריהך כמדקך"ך)קעו(
 ומהר"ר אופנהייםמהר"ר

 ורוזים פי' חיבר צבי. ומהר"ר כ"ץנפתלי
 מהפלגה אוני ושמעה מהירושלמיובבוה

 : וקדושתושקירהו
 מ' )עיין פעמון אליהו הרב)קסז(

 : מלין(ממס
 )סי' הצרפתי אליהו מזקר"ר)קע"(

 : ס5רסתי( וידהתסר"ר
 קאפסאלי אביהם כמדקך"ך)קעט(

 מרבני אלקנה מהר"רבן
 בתשובה השובתי והוזכרה צד(קנדיא
 בסימן מרן והשיב רוכל אבקה בס'מרן
 צפת לרבני פיבה טחזיק סיד ובסי'מ"ג.
 וסי' נ"ר סי' ח"א הרא"ם בהשובוה)עיין
 סהר"ר בהשובה ועיין אחר( והואנצה

 צה( : ב' סי'תם

 סהר"י בזמן כהךננך חליהך במדקך"ך)קם(
 שנה ונפמראלפאנרארי

 בררוש פרחיא הכהן מהר"א כמ"שהמ"מ
 צו( : אליהו אדרה שו"ה וחיברי"מ
 בן שזעירא אליהן כ%ףזך"ר)קמח(

 נכר וואלף מהר"רהרב
 פראג* דק"ק אב"ד הרא"ש הואהגאון
 ישיבה וראש פראג בק"ק דרשןהיה

 ולא רבים חבורים וחיבר מיקמון,ואבר"ק
 א"ח רבה ואליה זומא אליה כ"אנדפס
 והוא חורפא דרך מס' קצה עלושימה

 צו( : יעקב חק הרב שלגיסו

 מיבני שלנירא אליהו מה' .)קפנ(
 3ח"3(: עיסו מרכה )ט"פולין

 ממסון רכינו )טיין אריעזך ך!ני)קפנ(
 : ס'(53ות

 אבילה ד4י אליעזך כמדקך"ך)קפד(
 ועיין לרן. סטר 1' 'חיים ת')עיין
 צח( : 3ח"3( נ3וריסמנן

 הרמ"א אחי אליעזר מהר"ר)קפ:(
 5יסרלס(:צמ( תיר"ס )ע"',
 חיבר אורחא ז' אריעזר כמהן)קמי(

 דרשותיו וראיתי העבהמפרי'
 שם וכהוב כ"י מתשובותיו וחלקכ"י

 המכר והרב מחבוריו מחמשים א'שהוא
 ארבע בקריה אחה במערה קבוריםומז"ה

 :תנצב"ה
 חיבר אשכנזי אריעיך כמדקך"ך)קפו(

 היר"ם כל על אליעזרדמשק
 לבד. חולין על ונדפם ופלפולבאריכוה
 שמות בם' הובאו הנימין בשמוחוחדושיו

 ק( : שמחהלמהר"ר
 רופא בר"א אליעיך כ%ףתך"ך)קסח(

 נח"3(:ק"( ס' מעכס)טי'
רבינו

 ציון מנחםהנה
 : סס"ן וו'17י אפגין עוכי'6 _סר"6 גסס מ"מ ג' 16ת סט1ל גסגס כסכגס"ג וט'צג(
 : וח1גייס נוטס 1ס' lo')h סור ס' וח.' מסלן וקן וכס' דכ.ט ס6ייס גס' י'צד(
 : ופ"ו ט"ג סי' עסרי"ק כסו"ת סגוכר Sthe 610'צה(
 : 5"1 יו"ד 1עח'כ )'סיגתן ס"6 סוית 3ע) וצו טיחו כסריס לך וכעוזו ח"ן ג*1 סג6ון סי ר3וצו(
 תט"3: גיסן ח' 3פר6ג וע"ך תקכ"ח( )פיורז6 וחקין כ"ע ב"ק rc17'P גיטין כתוכנת עי ntwtc מס ס' סייגוצו(
 : תקכ"6 6דר ג' 1:"ג ססוריס יי נגיס וממין ירוד 61מת חסד וק' ס"ס ט1 ע5וס מיחמת ס' חי' עודצח(
 ט5 ער מספי ttsu גפ65 דכריס פ' וכפג"ט %סרס"1 חתן וס" רח'( סי' 6חר נקען )ומק1ט1 %6פ1ר 45ןצם(

 : ל"ו( .וס ר"ח 16 סחסג1ן 17פ' סו6 טיס )וכס"ס ע"ס ספ-ג ע:חס ר"ח י' עריוס
 פיגופ לכ' סי תסעידו ומנ"ך יטס"ק 1ט1ס 6פט6 שכד"ק 5;' 6'ס ל"h'ol 6 ו")( מווירתייו6 תייס סני%י 3ג1 %פראג חסר") סנ6ון 36' כ5)16 %ו"ס )6חי סחסיז ס')%ן Shtne גפ1"ס וטירף ר"6 גסס %כנס 1ס"ק(

hph)pnסתות גיטין טיב וגס' נ"ט מסיף ספח 6"ט גפ' וטא"ס otn~h פ"פ '1"ד 6ות : 
(wp1טוו3 ס1כרח 6' עיי)ס וע"י )כסין טתיר 1ס.' )סוגת עי"כ כק' וסי' סריס כ"כ ע5ליס קסדות גי ומפס 

 לג ג"כ r~o ספח מ"כ וסו"ת וי"ג ס."ו עסלס"1 3סו"ת ו)פע'ס hph9p פ"ק ועיריו סג6 טד 6ע"ן6ת
 געשן ~P'V ח"ק גפטל פ"ס )6גות חייט  ררך 4ס'  וטפ"ס היסס. ג%:סג וס"ס סייחות 6יוס גס ותי'3פחג6
 זג' תלי"ט( )פ6ר.ו יביסו מסע יק1:עלס כסגס' עויס ח" כסי sp 51"ע. כסי.ו. כ"כ 1' יוס לייעול 6חדוס"ס

 ז סס( וס"ן %"ן 31סגס' כ"6 יועז ,גח"ג מס' נסוף ס"ן מגס )וט"ע ט"מ סי"1 פעילת1 ס'מס
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ינגדוליםאמערכת
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�תהלים�בפי'�רש"יהזכירו
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�המופלא�והרב�ספר�מגילת�הרבהלמידיו
�שלמה�דברי�המחבר�הרב�שלםמהר"ש
�מק"ק�אב"ד�והוא�שלם�לב�הלכוהשונה

�הנזכר�סהר"א�והרב�הי"ו.אמשמרדם
�ויהי�ירושלים�לעה"ק�עלה�וקנהולעת
�גדולת�תוקף�ראו�ועיני�שנים�כעשרלראש
�סוף�ועד�ענוהנוהו�ורוב�ושקידתוהורהו
�בישיבה�ומפלפל�פסקים�כוהב�ממשימיו
�על�נחום�חזון�וחיבר�לגבורוהיוהניע
�זרעים�על�לו�ועוד�ונדפסו.�ומהרותקדשים
�ודרושים�ועמור�והרמב"ם�וספריומכילהא

�קד(��וכו'�ושו"ה

�ראבי"ה�הוא�דלוי�אליעזר�רבינוק�
�ראב"ן�של�בהו�בןוהוא

�עיין�להלן�כמ"מ�יואל�רבינו�היהשחהנו
�יצחק�בר�יואל�רבינו�היה�והואר6כ"ן(
�וכמו�כ"מ�סי'�בהשובה�מהרש"לכמ"ש

�יקד.�דף�סוף�הרורות�קורא�בס'שהוכיח
�הלוי:�יואל�ברבי�אליעזר�רבינו�הואוראבי"ה
�ורבינו�שמשון�רבינו�תלמירראבי"ה

�אב"י�מ'�וחיבר�קה(�ממיץאליעזר
�לשבח�אותו�ומזכירין�העורי�אבי�ום'אסף,

�ואשתכח�ודעמייהו.�והמור�והרא"שהמרד~י
�הי"מ�הרב�נמי�בהראי�דרבנןבאחמהא

�שו"ת�שבספר�בתשובותיו�שהראהכמו
�לונזאנו�די�ומהרים�קי(�בתראיגאוני
�אסף�אבי�וס'�ידוה.�שתי�במפרכמ"ש
�על�נושן�ישן�קלף�על�כתוב�עיניראתה

��נזיקיןסדר
�הוא�ממיץ�אלילתי�ראינךק5ז(

�בעל�וריי�ר"ת.תלמיד
�למהר"א�שהו"ל�דין�על�השיבהתוס'
�פראנ(�ד'�מהדגם�כהשובוה�ככהובממיץ
�והגמי"י�במרדכי�הגדילים�וכל�תע"ד.סי'

�מביאים�וקצרוה�ארוכו'�מהר"מובהשובות
�בפסקי�וביוהר�גדולי�משם�הלכוהפסקי
�כול.ה�בפומיה�שמעהי'�ריקאנמימהרים
�הש"ס�על�תוס'�חיבר�רא"ם�וגםיומא.
��כ"י�לחולין�תימפוהיו�ראיהי�הדלואני

�וממהרת�יראים.�ס'�חיגר�הניכרהראים
�לונואנו�יי�מהר"ם�הקדשיד

�ולא�יראים�ס'�של�סדרו�ששינוראיהי
�כאשר�שהוא�כמוה�נדפס�ולאיראים
�כ"א.�דף�הקורא�בס'�וכ"כ�הרבחברו
�הוא�שנדפם�יראים�שספר�נודעוכבר
�כ"י�יראים�ספר�לראות�ווכיהיקצור

�טהם�מישראל�כ"י�ספרי�בתוךבמילואו
�מלך�של�יקרה�הגדולהבביבליאומיקה

�מחמשה�יותר�יש�ששם�פאריז�בעירצרפה
�הדהוה�מכל�כ"י�קובצי�אלפיםוחמשים
�ובתחלתם�מלאים�חדרים�כסהוהלשונות

�יוהר�בו�ויש�כ"י�ישראל�מספרי�גדולביה
�ם'�ראיתי�ושם�משלנו(�נ"י�אלפיםמשני
�ובו�נדוף�והוא�שהוא'�כמוה�כלויראים
�רב�בדרך�שהלך�שם�וכהב�סימניםהסיד
�כמה�וכלל�גדולות�בהלכוה�גאוןיהודאי
�וכסרנמה�אחד�בסימן�לפעמיםמצוה

שהגרפם
�ציון�מנחםהנה

��טסרי"ק�ס�ת�ג"סקב(
��קשח�פגת�סט"ס�ק�ט�ס"�יקטן�סע,וכל�סר6ג"ן�לס��קנת�ר6ס�סס'ד�עי�יפ'קג(
��ט"מ�����עדלט�ספרו�ס3י6����ס"�מ"ח�גראס�מחניק�פ'�סטח'קד(
�בל"ג"�ו�וסרג�שסר�מן�עת�ט)ע)�פרד"ס�קס,לס�סג�סורק�ט'�סגת�סערדגי�ס1ן�ען�����טי"וקה(

�יקי
���ס����ימי�תי��שויך�ס,�יקע�נסם

�����סי�
�ג"פ�סם����סריג"�ס'�קפת�� �גליתן�תפר���סטתחית�סס�תס�נס���שהסיס�ר�ת'�תתק"ע�גט'�ח'�וס"�תקג��ס"��ח��ג"ה�ע"ס�ןי

��ג�ת�
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נדרןאמערכתצ
�הנזכר.�המפר�משליש�פחות�הואשהנדפם
�ע"נ�ל"ז�דף�הקבלה�שלשלת�בם'וראיהי
�שבדור�רא"ם�שכתב�אמשמררם(דפוס
�בר�יעקב�רבינו�הלמיד�שהיה�נראההזה
�עכ"ל.�דרש"י�רבו�היוהו�שידענויקר
�שרא"ם�ע"ב�ל"ת�ברף�מ"ש�עלוממך
�הזקן�מחרי�כתב�אהרוג�דיני�יראיםבס'
�ששם�השניה�ולא�וכו'�יקר�בר�יעקבר'
�מורי�שכהב�רש"י�דברי�מייהי�יראיםבס'
�שהיה�והאמה�שם.�כמבואר�וכו'הזקן
�ל"ח�דף�שם�הוא�וכמ"ש�ר"ההלמיד

��פשוש�וזה�הגמי"ימשם
�מניקישפייג�נין�אריעור�מהר"רק5מ(

�קו(��כח"כ(��יטזר�וכגחעי'

�היא�נתן�בר�אריעזר�רבינוקנט(
�ובבר�קח(�יוחסין�כס'�ודלאראב"ן

�בפיו�והן�י"ר�רף�הדורוה�קורא�בס'השיגו
�ואין�והגמ"י,�המרדכי�מדבריתוכחו"ה
�ספר�כי�עד�והוא�כאן�דספרו�לוהצורר
�ושקיל�העזר�אבין�שמו�וזה�מודפסראב"ן
�ועם�מובא�יואל�בינו�חתנו�עםוטרי

�דשאל�כהוב�קמ"ח�ובדף�ור"ה.רשב"ם
�רשב"ם�ומבניו�רשיי�של�חהנו�מאירמרבינו
�סר�שהיה�ר"ת�לו�והשיב�ור"תוריב"ם
�ריב"ם.�אחיו�צדיק�של�סילוקו�עלוזעף

�אבי�שם�וכתב�אצלו�היה�לאורשב"ם
��בדמע�כותב�הקמן�ואני�אלייקרא
�כב'�ססת'ל��ד�דף�כ��ס"�מספל�נתת,תוכת1כ

�כחלם"�ו6קר�ן�נ1כ����שבמרו�סמך�כ'�וכו'ין
���סתע:ס�סכחכ'ת�ס�ן��סר�ן�כמורק'סס1ת'ס
�גתסוכס�סרךכ��ר6ית.�נוס�����עס"כ.וססות'ס

�ס)�ןתפ��ן�יסורס�רפ"ו����כ'�גס"�ככתבג�
�ס��כח�מ1�סר�סו�וכצ'נס�דרס��ע�תס�יכו)ל"ת
�רכ1תיגו���גזירתן�ר6ס�כ6�כו.�וחול�יפססורס
�דרך�עי�כס�ייגר�גח�ס�מסלמת��עיס�ס.ודכזכר
�וכמ7רסיס�כת)מ��גמנ�ר�וקמוריי�ת�י�עמסתסיס
�ספרך�רב��קר'וס�סורוע�פרק�מסס��מ�ןכפס
�מתגתי���כס�ממטיס�ד6מר�רג6�כזפ.�כגלמערס �דגו,ף�פיר��סוס,�ד:ו,ף����רכ6������
�ס�����

���
�רסיס�מסמע�כמס�גו�מתח��

�סר��סכליע�וכן�וגו��מערס�כיפי�דסט'ח�יסוטגוף
�פטעס�מד���סיס�ד:ו,ף�מג!ח'ן��ו�וט'�סםכפסקיו
�קם(��גח)מיס�����י6�סכ'����כדגר�דקדקס�

�גסכי:ו�יחג�ע"כ�כ"י�דף�דגתקגית���עיק"ח
�סורוע�ס'��מל"�וס"ט�מטתו�ת�וחתכו�סולגוסרקו
���סס*ס�כעב�גויטס�ו�ממנו���סוס�נוף�
�ז6מל1�מ��סמך�����סרי�עג��ספט;סוס
�פססני�סמו�ס,ס�ו,ף�סור,עט'

�מטל�דגקס�עיג�
�מפ'�וס�מ"�קכ��סולוט�פ'����עורך.��כתמר
�דחוף�ופיל;�גקיומו�רקס����גתן�עס,ר1תסספועס
�סמך�וים�מתזתך.�ים�וכ'�כמע"ס�ד6מל�גוטיםמססי6
�����ודעמייס1�וסר�ס�סורוע�ט'�ר��טיר1סוקלת

�דריג"ל�וטל�יתחפות�מירוסלפי�עיף�סוס�ג,פיססול6ס
���פ;ו0�����ליס�תח1י�ל6�קוסם�גר���פטר
�די'ג'�גי�פ'�כתלפווין�לשכחן�יס"י�חסירס.�פחתט3ד
�פל�לטוו�יכוו�ל'סי�פיייס�דיסתלת�טון�רר3��
�קפ'ס�נגר*�דסס��יס:חיס�ד6סתוס�דגורס�גורסססיפ
�תי�וסרר�גתטנית"�יחיכ�כי��ף�גפפן�דרג�וייןגי

�לחלק,���פית'ס.�ליספנטית
�ו5קריפו�מוריס�חרס�ר,גיין�דסר'�תתפס�ל
�מללעסו��וסר��רס��פ"�כפ'�לרנן��לוחלמיס
�סתס�ל*�סלפו�דר5כ"ן�נריר�חסינות�דכפסנחלפ'ס.
�ספרן�דלג�יחס�ד�י�וטוך�יסמ.ס.�טיגד,�פג'דול*

�כטס�וסף�ר3�פי�ת�רג6�ס6ל�דל5�גפי�י�לכיל.ל*
�לסריג�י;�ופוך�י"ג.�סיפן�ס�מלפס�סל�כיספסרס"ל
�לדקדק�ח'����סיס�פסר�ל�תדגרי�פוסופסוס.
�ט"ג��ג�גפות�ימיין�גפ��וכפ��כוס�דגריוטל

�פיס.�וט'�רען�סוס�חלפ6�לקריון�יס5�ססדפתרו
�ונתר��עפיי�רבוות*�דט1�פטר;�סיפורופן
�טורד�לחלוש�����יל5�פיד�ול5�כחליפות�וחייתיופירי
�פגילת��ל�פסרח��וכפ��כפרר;יס�כפכ�רכוכ3יס
�חותת.�שלכס����ת�ף�ח"ח�יפתפ:ץ�כ�סתרה
�דג,�ק3ל�כל��פכ,ניסכתן

�ד4��רר�ס�פ'�ד5פרי
�ושל�פליי'�יפסוס�פסות�כך�ת!ו0�לו�פרו��ל'

�ס0�סרי�����פקים��ת1�יפ��ס0�טדיפ"ר
�כלכס����פ1לירין,�יל*�פפלין�ל,�חלופות�ייגר'סלו

�י�ס�ס��ח"פ�ונטור�וסרפג"ס�גסר�ףכפכי,ר
�ש'�פיס�ס"ק����ס"�ת"פ�סגך�סרג�פוסתסתחט
�ר"פ�כמגרת�י1ס�ט"מ.�רפ"ק�ס"�פסריט"ןגת;וכת
�ס"�ת������וע"�טרעפ.�וסעס'��ג�וףג'לן
�ו,כפ"ל:קו"ח

�כ'�בן�יעב"ץ�מרבינו�קיבלראב"ן
�מהרשאי ��ב��סי'בהשובוהיו

�יוסף.�בר�אליקים�רבינו�של�חהנוראב"ן
�ראש�שילהי�בפסקיו�הרא"שכמ"ש

�עובדא�ההם�ומייהי�דמ"ק.�בהרא�ופ'השנה
��ע"ש�תהק"ה�שנה�קמייהודהוה
�וקני�כוהב�והשובוהיו�בפסקיוהרא"ש

�קורא�בס'�זה�על�והמהראב"ן
�ואנן�בזה.�והאריך�ע"ב�כ"ג�דףהדורוה
�בזקנה�הפליג�דראב"ן�אמינאבעניוהין
�שמר�על�כתוב�מ"ח�סי'�ראב"ן�בם'שהרי

שנכתב
�ציון�מנחםהגה

���כ(�ר'�ר"ן�מ'�ופח"ע�ת"ע�ט'�ו1י�����סירך�ג6ס�נסטר�הסס�טרפם�עס.ק�וגיכת1קז(
�מוסר�ו�סג"�תח��כא'�מ��סס"�ממחוור�ע)�מפירועו�כמכויר�ו��רס��טס�גס�דגריס�סאת�וסו�קח(

�ר6כ"ן�ו)פמ����גיטין�כטיב�וכמ"ק�תן(�סס�כירי�וס��כסי)ר6ר�ג.ר������ע�וחתםפלג�ת
�תחקיר�רגס'�ועכל�פסס�ס'�סרפ�ס�וכפ"ס��ל�סרפ�ס�פולדח���סי'�ו1ס�כדורו�גדול�תח�ג�כ"כס'כגר
�סרג�גרסימת�מו6ת'�לסר,כ��תת��גזרת�ככ��גפן*�וגס�פ"מ�תירס�פסגה�ס'�פחכר�סי'�מגס�פ"נ�כןכסס"
�����פקיד�ססליג�ססר�ן�פפח'�לפ��ר��פכרן�סי'�ייכ�ר"ת���גס�וטרי�סן'ל�וסי'��ל(�פוסרגיירסתו"ג
�זס:�נטגין�ג*ר'כות�לפסרת"יו�סגלגוליס�סר�יע"יקבן
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רגדוליםאמערכת
�בחלום��כ"ו�ובס"�ההצ"נ.�שנתשנכהב
�ובדף�התקי"ב�שנה�שהיה�כחובהנוכר
�ה'�נימין�במופסי�כתוב�ע"א�קי(ק"מ

�עלה�הרא"ש�אבי�וחיאל�ור'�ושבע.אלפים
�נטו�השעף�לאלף�כיד�שנת�האלקיםאל
�אמשפירם�דפוס�ק"ו�דף�יוחסין�בס'שכ'

�יהכן�ולמק�כ"ח�שנת�כתיב�דודובצמח
�היה�הרא"ש�אבי�יחיאל�שרבינומאר

��ראב"ן�שלתהנו
�קטרות�גס)כ1ת�ח6ג'ו�מסל��סלכ�ר�ת'ועתם

�ועי�וסו��כי�קרות�ס���דגם�����ס"מ'ג
�כ,תכ�וסטור�ועי�סר6נ,ן�ען�כיתב�דסר�ססטיכ
�כסל�גר6סון�ס�ס'���גתן�וס�ותגס�ל6כ"ן�כתבסתם
������דר�ן��ס�דססיע,�יסרגיס�ים�����
�סערות�קור6�כס'�מסעיר�מס�וכפ'�סר�ס��ממס
�כמ"מ�מו�סי���הג'ו�סי�וקוו���ממם�קויהיגו
����מת�מן�ע"כ.�כ"ג�דף�סדורות�קורץ�כספרס
�כם'�מ6ז�כ,ק:ס�ססי.נ�דר6ג"ן�עיי�כתכתיס5ע.ר
�מיסך�ויתכן�ס�����מספרו�מקומות�מכמסס:ר6ס
�סע.ל�ס�הכו�ו3ר1ל,�פם,ט�ס7גר��ן����ממסוקנו
�גיכ��ימ6���ת6�ז)מ��קטרות�סככות�סרכס)

�ס,�ופו�כ'�טל�ופי�סימר�מגי���עזגרסכתונ
�פוס�לפעלס�לפ'פר�פרי�ספ'ל�לפיפר�כסי����
�חמס�מקפן�כספרי�יןל��י�מסוכתתיכפו

�טיל.
�סוף

�ס,�לופר�תייג�ס�ס6י��ל�פרו�ולס�ע"ס,�ב"חסי'
�י"ל�רסרכ�וי"ל�חיוג.��ס�סייך�ול,�פח�ג�ל*ד6י
שיירי

���
�דם�גיי�וגרך�סעילס�סרר�סו'�סיכ'�רפת

וזו"ק.
��ל�����רג'יי�מל�סחרע�גפג'לת�ספ�ת'ידע
�יגרח�פל5ח'�וס��ל�פפי�מסרט�יד�דופטסרח
�סטול'ס�כס)����רני���ח'�סר�ס�כ1�סורסרנתו
�ל6�פ�כ��קפן�ס�ת'�ולפי��ל.�כולס�ספתקחיסולן

�ספעת'�מר�פוער�שעט�רת�פטסיסס�לטפיעססגת'

�דקיי�כ'�ל'�ספרו�סר��ל�יסית'�ופקחית�דילמ�
�סוס�ט"ו��ן�וגיותו�תחק"ט�גס:ח�גולד��ל���מ"ר
��ל�יכמן�מלפס�ס"ר�ומפו�ג'ט'נס�יספן�חכר�ליסיס
�טס�חלק�לו�סיס�פסס�וחד�כ!�תר�כריתוכרתו
�סכפיריס�וס�גליל�ושי�פעסיפס.�פ�ת.סס�ככלחגיר1
�גג'ת�סם�סר�חילל�ס"ר�סל�מפוס�סל�ירכנחס
�יהרליס����גר�לסיריך������סיפג�כן�כ'סכגסת
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�קמ"ר.�וסי'�ק"ה�וסי;�פ"ה�וסי'�נ"בסי'
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בדרגשיכןא�מערכת�
�ושמעתי�קכג(�לנ"ע�נסע�שנה�ואחרה"ו

��ובקיאותו�מחסידותונפלאוה
�רומח�ס'�בעל�אלעזר�רבינודיט(

�קבר(�יהודה�רבינו�של�בנוהוא
�הלמיד�והוא�קלונימום�רבינו�שלנכדו
�וקבלתו�יחוסו�ושלשלת�החמיד,�יהוד'רבינו
�מ"ו�ודף�י"ר�דף�לחכמה�מצרףהביאו
�ובו�ההורה�פי'�לו�ויש�כ"י.�רקחמסי
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�שאירעו�נמים�מעשה�בם'�ככהובנורא
�בריש�מ"ש�ועיין�כ"י.�וראיהיו�הנז'בעיר

�לועיין�ע"ש�רבותיו�הם�מי�רי"שמערכה
��כקייכ(רוקק

�חיבר�הרוקח�ספר�המחבר�אלעזררבינו
�מקובל�שהוא�וכ'�וסודן�התפלותפי'
�ורב�מרבו�שקיבל�החמיר�יהורהמרבינו
�שרבינו�שם�וכ'�הפקולי.�שמעון�עדמרב

�החמיד�יהודה�רבינו�אבי�החסידשמואל
�עד�מרבו�שקבל�חזן�אליעזר�מרבינוקבל
�הרב�כ"כ�ורבמ"ה�הגדול�שטעוןרב.בי
�ע"ב�י"ד�דף�להכמה�מצרף�בס'ישר

�באריכות;ע"ש
�דה�בסופו�ד"פ�מהרים�בשו"תוכתוב

�קבל�התשובה�שיסוד�ע"בקי"ב
�מרבינן�יהודה�רבינו�בן�אלעזר�רבינוהרב
�שמואל�רבינו�בן�החכמה�אב�החסידיהודה
�משפירע�קלונימום�רבינו�בן�הנביאהקרוש
�רב�קבלו�והמה.�נ"ל�יצחק�רבינו�בןהזקן
�למשה�הלכה�מחכם�חכם�מגאון�באוןמרב

��כ"למסיני
���סחפן�ע!�התמס�ן�ר�������תם

�כעי�רכיב�חקר�ון�סר�סת�כס�דרג.�ס6מ1רס' �מס.ג.�מנס�ס!גס�סר�מרכו�רכו�מרס�קכ!סהרקח
�דרך���יסכות���פ1ר"ס�ק"ן�ס6ר��סרב�יך��
�חט6ח����עגן�גי�ע"ס�וכ�ר�סתם1כס�כעסניחךם
����עמס�י��מקן�����ג:מת1�כסרסי�פגמו��

�ס,כ�ס�מתכנת�סתק��ר6ה�הו6��כ�ופט.ספי"
�����סק1דם�סמנת�כמספר�יו��ס�סר�ג6חו1ריוסירי

�ע)�מע.ד��עגמן�סדכריס�סן�מן������מפתות

ס�ו.ותי
������מי�יתק"מו�ו�ו��בקומתן.�כ5ג'ונן

�מגיס�תמס�������זכרז������כ'זע
�גסיגי�רגי:ו�תסס�כימת�נ6מליס�סת0וכס�כדרכ'פחס
�סגדו)יס�סמ6ורות�גיח�מיסר�ועתר�ויותר�סגכ1רסמפי

�עלך�קפ'�פלטות�ופרטי�גכ�ת�יט�ט�סנוכריסלכ1ת��
�סס��געת�ספוימ1ת�מ5כ��פ'�סמת1�סרך�גפ'ס6ךס
�ט'רו���חיכו�וכפ'�וכגתו����גפ'��רו�תוקףוגפ' �רגו�ומו"ס�פרט'ס�������ו;סגס����סטר�
�ילך�כמגס�ונ'ו���נל"ן�קלסי�ו)פ'�ג,גו�ו�פ'מספר
�דכר'סס�וסמק"ס�סנ,כליס�רכ1ת.נו���ג'ק�כ�תגר'
�יו�ר6ס�יקיס�ס;נעתו�חרעתו�ו6מ'ת1ת�כ�ת1כט1כ
�פור�סר��קט����סר�תקן�מרפס�סן�חונןסן

�סו6�רפס���ג'�עסות�מס�דת�ססר'ד�סר�חך
��ס.�רחג'��ל�ס�סר�ס�רחמת�כ��

�סתגמס�חוון�ג)�נסתם�ל�ונ'ס��מיסוקוקס
����תמס"ס�ס��ו:סתר"ס�סלמת�חגמתסטמוקס
�קמלו�וככר�גג�ת�����וט�רשן�דעוס�ר1ת
�מעומר�מ����נסקר���לסכ��ס"ק�ו6חר'אוסר
�חמס�����פסקם�ס��תגס�����מצמרתמן
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�סג6ו�ס�כפר'�סכל��סר�סע)ס�סר�חגמסמגרף
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�מחסיר�ס�ס�יכ'גו�גתג)ס�כ���שרגן�נעתלעוקמות
�סדרך��ת!����מרכו�רכו�כקכ)ת�ו�ר�סת�כסדר�
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�וסל1ר1ת�סט�מ1ת�מים�כפ'���תס�סקכ"ס�מריסנוס
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�חמס��������מחו��מח.ס�סח;מספנימיות
�למוגי����גסת�����טטרס�תחוירמנרתקת �ק�ס.קי�

�מלת'�ערןוממי;
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��מסג��יפיתי�טר
�נעסס����סת!מ��הר'�נו.�������ןח7
�מימות�ד1ר�דור�כ���בר�רפן����מרכג1תתגמר
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�ומן�ג7ו,ס�כבססי��ס�כסן�חת�מסגת��מד'סס'ו

�כיסר���כעמוד�ר6ס�ע�סס�גכ1די�סי6��קמה
�ורד�ם�ט!�עמוד�םס'ס�כרו��כר�ס1ןס�רג'גוקיכי
�ךק6מרינן�ס"נו�רצו)�כ�ס����ככיס�מנג'סמן
�מת6�גני���רכ�מר��ו�דף�קורץ�סיס�פרקסוף

�וגו'�י6�ד�ר"ת6�קר6�קח,ו�נ�ס1�כ�כ'ר'��
וכמו

�ציון�מנחםהגה
�עסו"ת�גרתו�כדמות�מטגע�ססדפיסו�כעמס�מגיטין���י,����י7�כר6ד'�ג�ק�וס"�תקח�ח1סמ"סקכג(

��יכ"ק�רכייו�סנקר5�קכד(��ק"מ�ח�ילכסן
�מסר�י�וט"�תתק�ח,�י'�סמ-ךקכה(
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פינרוליםמערכת
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�י:סרו"ת�הרחמי�מתקפ'�ריוו����גטיל'�ויגסוגורס
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�ותגרס���הקלס�הוסר�ס'�מ�ע�חקור���וע�
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��ס��תכרה�ח:מת1�ג,רה���נוכ�רת�התחכהר6ס1נס
�ה'וס�כ)�סוממה�נת��ז;ת��וה�������ף
�וכמדרם�כנהר�מרו��ן�הקכ"ה�ם)��מ1�וה�דוה
�סמוך�היו�ו6ת1ר�ס�הת�ס�ופל�י�ת'�כרמהמכס
�סתימ1ן�סס'ור���רג�סהר�����ה�ף�כתוךחרכן
�הגס�����ה1ע�ס����ן�חרכן�סנ"ח�גשת�ה

�עותדת��גורה��סמ�ח

�דעות���כ:ק��ה�������ומר�פ:ר�זכרוממ�
�גיס���החרגן�גורת�ד3ה�ת�ויפתר�ע��ת�נתרנוו�
�הקכ"ה�רנה���������כתוך�היו�הקד1ם'סוב!

�כריס�עונם'ס�חומלות�מס�גו���הנהר�ס'�גזה
�הגרות�ותוקף�רטנת�סיג�פרק�כסתו���ניס�עיג
�הק�ס'ס�דברי�נותג!יס�ה��ו"ס�גרוי.�כגער����ה

�קטרג��טן�מקוס�מיה�הע�ם'ס�כ)�והכ'ר�ר:כ�
�כ)�רעה.�חי�רעה�כ'עקכ�רעו"ת�מר��ע,ותר
����ך'�גנת�מנס)מ1�מהחרכן�סרס��ף�מעכרחר

�כ��ה'ה��תה�ח
�כ�

�סתה'��תהו"�וכע"ר�משיח
�מ1�ח��חט�ס�י�ט)�ופרט����ניסף�חט6ויה
�נתברר�גר�יען�מ6ך�ה�ס"ך�ונתגבן�והורתו.ח"ו
�מם.ח,�כעקמת�כמ"ס�כרג"ס�הכרירה�ועתהמרכה
��תם�כי�כר6ו;ה�מתנכרת�סת�ה����יסגף���
�מתג3ר'����ה,ר��רכ.ג1�גמרך�סגי,ר�תמו�לעס�ים

הדקי"
�כ'�ה!ר1ת�ותיקף�הרעית�כקנם�חס���כ!

�וגורת�ו��ה6ר"י�ככ��נופי��מור�הרגה�היכלרכגן
�ה�ף��הר�תורות�סמוך��ן�כךכל(���טעםתיח
�ו�ס�הורות�ע,�הגן�היהר�ור�תגרה�מסחרכןסגה
�וה�גועת�עטות�מה�דת�תתה�כסתך'�התעסקגסס
�����החומרות�ו:תג��סר���עת�סעתפרס
�הת�ה�כתגכ1רח�גר.כה�הסעה���ו'ר��יסמעומען
�היו�הך1רות�דגדגי�כ1ד��סמם.ח�מע;וכ�נוסףונהלל
��ע1���סעס�סמן�ך�ולקרוסות�החומרות�כ)מק"מין �ס1גגין�סיסת�ומ1טכ�הע1נס'ן�החומרות�תנקף�גןת
�הקר�גבר�������כדרות�עתה���עקת�געתן
�טמע�סס1מע�ס'תג)ו,�ח1מר1ת�כ)�ל'כיס�י1הזט�

�גטכן�רפת�ל�ף�����ג.�ע:ס�סומע��ולסל
�וסתגגרותגג)ות

���
�סיעג.�ודוק�ח"ו�ממו�וחלול

�ל6�סייס�ס5לף�דכתיך�פ"ט���לספיר�סופנס
�ל"ג�����חלק�פ'�ממ"מ�מס.ח�ס'ג6�פמר��סיס
��י�מר�ת'�למתיפסיח

�וכור��טו���ופירט�ה'וס
�תסוגס�עמס�ד6ס�ומטמע�����כק����הבסט,ג
�כוגת��סג�יס�ריב��ג.מ.���המסיח�תטףיכ6

�מסיכת����ס"ך�ל6�רעתה�היינו�ס.וס���המסיח
�סקכ"ס�ט)��מ1�טס����ה'וס�כ,�גורת�יומרהנס
���מח"כ�הגס�רמו����וגר���סו�יכ��פסר�י

�מס�ממ"י�הע.ר�ם�ותו�כתמוכה.�סתר.�תסמרכקלו
�וסמל)�כ6���יוד�וגן���הק��ן�כ!�רכ��מר�חיקפ'

�סייף�כתוך�סהי0�רכ��כ)ו�סיעמ���ג!�זיומר
�דוו�יומר�ה.ה�ו6פסר�הק�ן.�כ)���ק"מר�מ�סנים
�וגל�כ"כ��ם'עמ�����דיו�קמר�מ"יכצת
�סל��������הקלף�גורת�כלכלו��עסוי�היהזז'

�מררם�ממקמר�עמיי����ן�נ�ל�יט5�ולח"כהקוקס
�ת6�רכי�דכ.מ.�ו'נ���דפוס��ו�וף�תדם�כצהרסגע,ס
�יהקכ"ס�ס��דמיתן)�ירכי�ולמר�טוב�ותר��
�והים�ע��מס�עי����כ!�ככלו�ה6�וכו'ד'פקון
�כן�ס'ה'ו�נככע�הקג"ה�מר�זכר�וסוף�וה�ט,ויגנח
�נ'���ד�ת'������ץ��עס�����ס��ועד �מנו"�כיהו�מ"מ�י7ח1ת�סיס�והגס�סנ'ס.�ונסייףט1כ, �קבו(�נכהו,חוק.

�כתס1כה�מכ'ס�ה��סר������געת�ר6הכן
�מספיק�ה'ס���מם'ה�ת'�הוה�סנים��ף�נתוךפ'י1
�ט'ה'ו�הקכ"ה�דנסכע�ע�ונ'ן�קי1ס'�כתר��סה�מה
�הנ,כר�הנעמס�����מס��מרו�מ������עדכן
�כנכותה�לת"נ'ן�חד,�����לתפיו�וגריה�כמוך�ע�

�סג'�הוה���ח���נ'סת6�ה6�פ:ר���ת;ן'ם
���ס�ג1�ר'ן�היה�ם�ס���כתוך

�מרקי
�ר1נס��ו

����הסף�חך�כ!�סג.ס�ה�ף�כתוך�ס'ג�ו�
����������ה6מסג'

�נכו�וכס�תז"�נתת"
�כוה.��יד�יס�ט1ד�כפשטן.�המ"מר'ס�����ע!

�היכייי�שנני�ז'�אטתרוק�מהר"ריכ(
�סי'�א"ה�כנה"ג�שייריהרב
�קכז(��ע"שקע"ר

�אלנמוואה�אפרים�מהר"ר�י(
�קכח(�תלססאן�בעיר�גדולרב
�קדושה.�בחסידות�ומופלב�בנסיםזמלךמד
�שכהב�ן"ל�מהרח"ו�רבינו�בכ"יומצאתי
�אפרים�רבינו�הגדול�להרב�בהשו'מצאתי

�וקראה�אלנקוואה�בן�ישראל�הר"רכן
��עכ"ר�ה'�כבורשער

�מטס�סי'�ארדיכל�אפרים�בזךז'לרכב(
��כה"ר(סריס

�עייז�ךיד~א%�עופריכם�ראינןרכנ(
הר:כ"ן�

רבינו
�ציון�מנחםהגה

�ידוץ�דפגדי�פס���פגסי5�גל�סניו�רם*�לחון�ווסי�גיס�ת'�גורת�ס:ל,ס�ס:פגור�ק��עפתטו����ו��קבי(
������יס'ס�פורח�פסוע�גי�וגס'�ת"ג�נק"ל�פסרס"ך�וטטי"תקבו(
�י��ר"ג�פח�ס'�וספ"ך�לפלגו�נ�ן�ריפף�ויי'�לגיר�גפרילח�וכויקכח(
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חרוליםאמערכת�
�יצחק�בך�אפליכם�מצנינךיכר(

�יניגי�ע'מרננשבורג �י5חק�כן����רניכו�סרי�ף.�חלתיולפריס
�קים(�סלוי(

�ד:ג"כןרגס(
�אפךיכ~

�כזאךםמזךא�הכהן
�קל(�נח"נ��סתסין�זרטסי'

�מדדילנא�כקץ�אפךים�כפוקך"ךרכו(
�הרכ�עם�בהורהעמית

�אב"ד�והי'�כהן�שפחי�והרב�הזבחברכה
�אשכנזים�ק"ק�לרב�וקבלוהו�בורוןבק"ק
�שער�שו"ת�חיבר�קלא(�ירושלים.בעה"ק
�רבני�עם�ומרי�ושקיל�ופלפול�בבקיאו'אפרי'
�והרב�הגרשוני�עבודה�הרב�שבזמנואשכנז
�והרב�המגין�הרב�ועם�וסיעתם.�צדקצמח

�אפרים�מחנה�לו�והיה�חביב�ן'מהר"מ
�החסיד�הרב�ובנו�ונאבד.�ההורהעל

�צפה�בעה"ק�ונפטר�ליב�יהודהמהר"ר
�אשכנזי:�צבי�מה'�הגאון�נתו�ובן�קלב(ה"ו
�הורהו�נבךן�אפךים�כפד:ך"ךרם(

�והי'�בקושמנדינאולידהו
�בא�ואח"כ�יעקב�בני�הרב�של�גילובן
�אירגה�יהודה�כה"ר�הגביר�חמיועם

�למעלה�נתבודד�ושם�היו�בירושליםונתישב
�וביה�והר"ח�הש"ס�ולמד�שניםמעשר
�ומהר"י�לקושטנדינא�בשליחוה�והלךיוסף

�רב�והיה�מאד�וגדל�לדיין�מינהורוזאניס
�אפרים�מחנה�וחיבר�ק"ג(בקושמנרינא

�הנורא.�מספרו�ניכר�ובקיאותווחכמתו
�ובקיאותו�מהורתו�נפלאוהושמענו

�המחבר�הרב�החסיד�הרב�ובנווחסידותו.
��רב�מלךקריה

�טייו�קארו�אפךימ�ב~הך"ךרכס(
�ק5ר�����ת'מרן

�שמואל�במה"ר�אפרים�מוהר"רוכט(
��ח��חן�זית�ע'�העקשירואנוויל

�שמשוו�בר�אפרים�רבינךרל(
�וגממריאות�ורמזים�פי'חיבר

�כהב�וילך�ובפ'�כ"י�בירי�והוא�התורהעל
�החלום�לבעל�ששאל�הם�מרבינוושמעתי

�ממרויש�יעקב�רבינו�על�דכוון�כנראהוכו'
�ומשיבין�השמים�מן�שאלות�שואלשהיה
�רכיגי�עיין�בח"א�הדל�אני�וכמ"שלו �קונפרמ�לידי�הגיע�והנה�מהסיד�יטקנ
�כתוב�אחה�ובשאלה�בכ"י�הללו�שו"המע'

�ורבינו�ההקס"ג.�אלפים�ד'�בשנהדהיהה
�ממנו�ששמע�כוהב�הנזכר�בפי'אפרים
�הזכיר�הנז'�ובפי'�הזה.�לזמן�סביב�הואא"כ

�החזקה:�הי"ד�שחיבר�ספריו�וי"דהרמב"ם
�הךי"מ�ומרכזיך�אפךים�בנינךר�

�רבו�דברי�על�השגות��
�במאור�והרז"ה�המאור�הרב�יעלהרי"ף
�קורא�ובספר�מדבריו.�מביאלפעמים
�אפרים�רבינו�כהב�ע"ב�מ'�דףהדורות

�עשה�הצרפתי�מרגנשפור"ק�יצחקבר
�על�ונם�רבו�הרי"ף�דברי�עלהשכוה
�בספר�אך�שכהבהי�כמו�וזהו�ע"שהרזייה
�אפרים�רבינו�כהב�ע"ב�ע"ח�דףיוחסין
�הרו"ה�על�שהשיג�אלפם�הרבהלסיד
�בהקדמת�אני�ורואה�עכ"ל�הזהבזמן
�ר'�להרג�ומצאהי�שכהום�למאורהרז"ה
�ולא�מסודרים�לא�הזה�בענין�ז"לאפרים

�והמעה�ומפוזרים�מפוררים�אם�כימחוברים
�מקומו�אל�אספהיו�בעיני�מהםהנבק
�מוכח�ז"ל�אפרים�רבינו�וממ"שעכ"ל.
�ולפ"ו�לב"ע,�נפמר�אפרים�רבינושכבר
�על�כ"א�הגהוה�עשה�לא�אפריםרבינו
�ס'�כמ"ש�הרז"ה�על�לא�רבו�הרי"ףדברי

�קלד(�הדורות:�קורא�ום'יוחסין

�ציון�מנחםהגה
��תתס"ס�ד��כפטר�ו"ן�רס��ס)�חתר����ר������טכס(

��פ�ות�גלוית�פט�ת����נועמות�כקלגס�ס'�ות"�מ1ך��כ�ק�מה"�������בר'�ר�קל�ס�
��שחכר�ט��מעגן�� �כר1י6�טר�טס�לכה"ק�וט"�מעסר'ן�מלצת�כרח�ת"ח�ס'�פ�ן�רת�תפ��ו���ר6כן"ק�ס"�התתפסקיא(

��כחמס�מ�ר1ת�פסי�ס"�ע�ו�כתעית�סב��ג'ו�ג!�כ�טעסע(����כנל"ן���לח"כ
��ת�ס��מן�כ��טמ"ך�ק"ג(��ס:ס�מ"כ�כן�תס"ח�סיון��ג�עה"קקלב(
�ס"�ת)מ���ס6כ)ו(�ג'�פ'�כרכות�תר��סססרד'�ר��רק�קל6�ה"�סר�ף'�תגמיד�ירה�ויענן�קלד( �מ�כן�מס1רג"ר�פלג�וגרמ'מת�סירחון�ס'�ע,�סי�רגו�אר"י�ר��דס�����ר��ת)מ�י�סס���
��סגס��לע"ז�ס"�ח"כ��ו"ו�וע'�כ�ירמ�ו��דר�סס��מכון�ר��ט"ו�������תתקף�נורת�ת�סכה
�גט"ס�גרוך�ורכיב�סתם�ר��כסס�ש"מ�כת1ס'�סמ�כר�דס����מרגגספורג�אר"י�ר��ס�כ,�כת1כ1תפ"ק

�וטט"ט�מם"�כ:מ1�סויירו�רקס��ס�וגס�לפריס�י�ק'ר�סכן���יקיר�רכיי�כסס�קר��ת!ת'ד1סחכמס
�עבט�תקהו�קי'�סג;ל�ק)�וט'�לט��ק"�ג"ס�חפן�טרשי�ע'����ת�ליס�מס'�סוף�ח"ן�גסגס'�ג6ריע1תגוס

���
�סנה'�ס6ריכית�ירי����ט�ז�ס"ס�ל"ת�ס)�תימיך1�ססי'�סדה�גריס�כעי,�ד"ס�ק"ן�פסח'ס�חוס'

�כ�ן�ר"ת�סיסת�ס'�כססמ�
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יינדרליםאמערכת
�אפרים�שרבינו�הרור'�קורא�בם'�מלשגם

�אפרים�רבינו�הוא�הרי"ףהלמיר
�מדברי�כי�נראה,�אינו�הצרפתימרננשבורק

�ועוד�הוו.�דהרי�קצת�משמע�יוחסיןס'
�ובסופו�הם�לרבינו�כ"י�הישר�בם'ראיתי
�מרגנשבורק�אפרים�רבינו�ששאלשאלוה
�בכח�לו�משיב�הם�ורבינו�הםלרכינו
�רבינו�כתב�ר"ז�דף�ושם�חזקה�ובירגדול
�ולבך�לבי�יודעים�וז"ל�אפרים�לרבינוהם

�בקרבך�הוא�לבך�ואם�בך�היההילוווה
�לרבך�שאל�ממש�תש�טיבך�מה�לביעל

�מתם�ואשיבך�אלי�או�בישובךהעומד
�ר'�והרב�עכ"ל�טמעהיך�לע�מורהודעהיך
�בכנור�כזהב�השובוה�ובשאר�בזהאפרים
�ההדיומ�לי�משמע�וס,ה�לר"הגדול

�הלסיד�אפרים�רבינו�זה�ראיןבפשימוה
�סוף�לזר�דף�בע"ז�התוספו'�גםהרי"ף.

�רבינו�על�הקפיד�הם�דרכינו�כהבו�נע
�מורר�כבן�יורה�והמורה�וכתבועפרים
�ויוהר�הבורא,�רוח�יערה�ועליומורה
�אפרים�לרבינו�מר"ת�הרמטובות�בללרואה
�ע"א�קי"א�דף�בראב"ן�שראיה.והנס
�מרגנשבורק�אפרום�רבינו�רברידמייתי
�רבינו�פי�את�ששאל�כהב�דבריורבתוך
�נ"ל�כעת�מ"מ�ע"ש.�לו�ודידהיצחק
�כן�ההוס'�בעל�יצחק�רבינו�עלדכונהו
��הרי"ף�על�כיון�ולא�ר"ת�שלאחוהו
�התורה�פירוש�שראה�נר"ו�א'�מרבושמעהי

�נ"ל�אפרים�ל-בינו�ידכחיבה
�הי'�הרקח�רבינו�של�אביו�יהודהורכינו
�יצחק�בר�אפרים�מרבינו�שאלוהשואל
�קיא�אלף�סימן�הרשב"א�נשויהגמייש
�ח"ן�מימן�ריקאנטי�מהר"מונפסקי

�ע"ש
�הרב�בן�יידה�אריה�מןקך"ך�ל)נ(

�השונוהיו�הדשבית
�חלקים�בשני�אביו�מר�ב"ח�הרב�בשוע

�קלי(�בתראי:�גאוניובשו"ת

�של�מרבוהיו�א'�אשר�רבינור)נ(
��ח��רקח�טייןהרקח

�של�זקנו�ז"ל�אשר�מהר"רי)י(
�מלובלין�מהישהגאון

�ישיבה�הומם�והיה�בקבלה�ספרחיבר
�הגדול�בן�בהקדמת�כהום�כן�קראקא.בק"ק

��להשובוהיו�מהר"משל
�נביו�חיים�בר�אשר�רבינוי�

�תנזרוגדי,�יונס�ר3יגועין
��כח"ק(�ססדךס�סטרוסיין

�יהיאלקלה(�רבינו�בן�אשר�רבינןרקה
�המור'�בעל�יעקב�רבינואבי

�המשניות�ופי'�הותורה�על�פירושחיבר
�ההלמו'�על�ופי'�ונרפסו,�ומהרות�זרעיםעל
�פירושו�ראייני�ואני�הנרפס,�נדרים�מס'כפי'
�סרר�בלקומי�בצלאל�ורבינו�כ"י.לנזיר
�הוס'�וחיבר�פירושו.�מזכיר�ומוטהקדשים
�על�הוספותיו�בידינו�ויש�ההלמודעל
�תוספוה�הוספי�חמר�ועוד�כ"י.�מס'קצה
�נהלכות�הלכוהיו�מלבד�ההלמידעל

�וכהב�קלי(�הנדפסוה�והשובתיוהרי"ף
�דף�הסמ"ג�ל�בנימוקיו�שמייןמהף�א
�שמן.�של�בחבור�הרא"ש�בתשו'�ע"ארצ"ד

�שהיא�שכהב�מי�ויש�ע"ש.�שמע"חסימן
�למרן�המגיד�ובספר�הומפוה.�פסקיחיבר
�לרבינו�קרא�הכי�ל"ו�רף�סוףד"א(
�איה�ב"י�מרן�וכתב�קדישי,�אשרהרא.ש
�שבספרד.�מהרלנ"ח�הרב�משם�נ"אסי'

�מהאי�בהשופה�וכ"כ�לרבן�הרא"שהחזיקו
�ומה"רר�א"ה�סרן�תשובה�גמוףקארו
�ובהשובוה�כ"ס�סימן�בתשובוהבצלאל

��כ"י�הלוי�ברכיהרבינו
�משמע�דיו�הצ"ה�סימן�מהרת�הרא"ש.

�ועיין�הרמ"ה�הלמיה�דהיהקצת
�הגהות�פ"ב�סימן�בא"ה�כנה"ג�הרב�ש
�ההוא�פשומ�ונראה�י"מ,�אות�יוסףפית
�הרמיה�במקום�מהרים�וצ"ל�בהרדב"זמ"מ

�ציון�מנחםהנה
��פיגטס1כ�כ�ק��ס�ת1סר"ב�כגו��ח�ג"ח�שקדמת�ע'�חע)טסין��ד"ק��ח-ג�קר6ק6�זפ-ק�ד"ן�תתפס�וט"ק-ד(
�ממסכיו�יג6�ו��יס�ס�ר'����יר'��ר'�עמ'�ח��רגיג1����ע��ת1ס1�ג'�סרס�רכ'ג1�גט�תקלה(

�מ��ס.�ת6סגגו�סכרת�רפת.�כמק��פטירתי��שים�ו"ד�סמ�חרת�מסר-ס�רני�קכר1ת�נחרי�ס-ג�
�סאל"ט�טתק��ס�ד�ד��לותק�ס�תסר"ס�ס)�חתנו�סי'�דסר�ט�טוי�מס��הקילס�כתפ'סס�רגו�ס1כ,�ס
�מגסס�כ"ח�פ"י�סגת�טיט�ס�פטרם��טת,�מתיך(�חתן�כסס�פ��ף��ע�קשת�רכו�כגכ1ד�תסגכדתגס

���כמותס�גחייסס�ס1עיתיס�סג6ס�ס�נ�תס�ט)�גחקק�וס�ט�י�וכת"ס�תרחסו1ן�ט'�לסריס�מיס�ע'סר�ס
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