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�מיינו�כמכס�ת�ך�גכ)ן�דס��פס�מלר"חדעת
����זעת�ע,מ1�מ6כ7�גג���נ1���חוך�סור6 ��כ��וכף�עגומתבכיין
�עובדא�דהאי�שם�יוחם.ן�ס'�הרב��

�נראה�קנ"א�שנה�היה�יהודהדרבינו
�כתב�ע"ב�ק'�בדף�צמו�והוא�טים.דהוא
�א(�קים.�שנת�הרא"ש�בן�יהודה�ה"רנפמר

ושם
�ציון�מנחםהגה

�ועיר�ניסן,�כ"ח�סי��ס��כספרד�חסר�ככו)וג�ניד�
�מזדוגי

�ווי���כפטר�סמז'נס(�גספר7�סר�ג-כ�סו6
�וט�כחקר�קרקע�קמות�י'�כוס��מזגתי�ע)�גחלת�יודתו�יע-ס�רקו�ט'�טסר"ס�תקמיר�וט"�ת-ח,�זרכ"ז
�מקנו����מימות�מודל�דיןגג

�����נסתר�ג,ס�ממ1זינ6�לי'�י0ו7ס�ממעי
�ח"�גס�כוגס�ס'�גססמכ1נס�

��
�נס�סם"�סס�ג'�מס"ט�����לכ���פסח�כח�סי�קדור�ט�י.

�תנ"נ����זגר(�מסר���ג"כ��גקר6�סורס�גינת�ס'�ת"�גס��וד��ג�ן�כסס�ומכ1נ0�גפ"ע�ג6ל'כותפ"
�סקגיס�ת�י1ח�������ייק�מח�ס'�ת-ח(����רי'�פי�וס'�גרעס)וי(�ז'�צ'נס�ומגן�ס6רי'�כס'

���רס6����וגס�ומקוכן,�חוקר�גלות,�ד'�קג6ת�מסס�מיממת�נסס�ונקלק�סאגות�ע��חי'�סימק�טסנ'
�ככ��מסלנ"ל�סרג�כלסימת�����רפ�ת�סגלות�יסריס�סוד�וס'�נוסס(�רי�עי�וופג'ע��מת�ס'ח�

�נגד���כן�קונטלס�נ7פס�סודיס�חק'וא"ע
�ג)ג1י

��תרט��פפד"מ�יסל�כ�טעם�ט1כ�כס"ס�סנפם
��כח"כ�י�דס�מחגס�מ(��מספר�גס1ף�ס"ן�גסגס�וע'ח(
��ן�כסכן�מפורם�וכך�סימם�ס"ל�כ��וססנ,�חי��סר'�ח,ו�כת�ס�����מסג.�כתים�כ'�כונסס"י(

�כת�ו�קח�יסורס�דלכיגו�מתוג�מ��וגודרי����סו6�געס"ט�סל����ו�ט)קח�ביוחסין�מ-ט���
�סעת'ק�ממחכר�וכן�חי��רכ'גו�רק�מר1מויס�סמס�סרית�וקוקס���לסיגו����סמיפיס�ועעס�סר"יחי1
�מסיגו�ען�ס:פטר�כסר�ס�סורס�רכינו���סי'�תניס�סמחכר�����עוז�ומר�הפסל�ונ"ע,�סיוחס.ןכתלי

�מיוחסין��ס�גתכו1ן�ונס�עס"ט�סר��דוזו�חתן�סי'�סו6���י�קג"ב�כס'�סברג�סר�ס�נכל�ולסגי�ק-טס'
���סס�סוף�מ"י�מגס�וע'�ע-ס�געס"ע�עקכ��ל�וחמותן�וקסתו�יסורס�לנינו����סרגו�לס�יבומןגמ"ס
��סג'ס��ך�לנותיו�לסיכת�ויתוק�גסו"ת�ס'�ו�נרפס�סיום�ועד�תמון,����גרסיא(
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ימערכת
�בן�יהודה�ה"ר�נהרג�כהב�בסמוךושם
�כל�יודע�לאנותיו�דומה�גדול�חכםאשר

�נינו�הוא�שמים�חקות�ס'�ועשהההלמוד
�קנ"א�אל�השנה�סי'�וכו'�הרא"ששל

�מזר;�יהודה�ה"ר�דוה�ונראה�יב(עכ"ל
�ועמ"ש�הנז��הרא�ש�בן�ואינוהרא"ש

�יג(��לדרך�צדהבהקדמה
�סיין�ברטון�די�יהודה�מהר'רים(

�נק"נ��נרססמקזי
�בולאם�בן�יהורה�מהריריט(

�תשובות�הרבה��לו�יש�
�למהר"ר�השובוה�שהוא�הס�אהליבס'
�ועיין�ישרימי�תמת�שכם'�הייא��ז'תם

�מקומות.�ושאר�ליח�וסי'��סי'
�תשובתו�כניכורן�ידץידהכמד:ך"ךכ(

�יד(�כ"י:�אנשים�זרעבם'

�טי(�הרופא�בנימן�ב"ר�י�רדה�י�ינן��
�וכרסס�בר'�נדקים�רכיגיטי'

��מטך6גי(�כקנזס�רכינוסרופ�
�בזרזירי�בן�יד:ר7אףן�ר2נינךככ(

�רבינו�הלמידאלברצלוני
�חיבר�טז(�הרי"ף.�שבזמן�ראובן�בריצחק
�היה���התוספות�כמ"ש�העתיםספר
�כתב�מ"ו�סי'�סוף�ח"א�והרשב"ץקורא.
�כותב�העיטור�והרב�מפרים�עורשחיבר

��סתם�המחבר�הרבעליו
�אלברצלוני�יהודה�ר'�הנשיא�הרביבינו

�בכל�ונכבד�גדול�חבורחיבר
�מארץ�ארוכה�ופסק�פירוש�דרךההלמוד
�לאור�חשך�שם�ים�מני�ורחבהמדה

�המחבר�הרב�והיא�למישורימעקשים
�קדמון�בס'�כרוב�הזה�כלשון�העתים.ספר
�יחום�מ'�הלו�הנאון�וחיבר�נושן.�ישןכ"י
�גדול�שטי.ת�והקון�נשים�בדיני�בשרשאר
�סי'�ח"א�בתשובה�הרשנ�ן�כמ"שונכבד

��לעיל�ורמ;תיום"ו
�בק"ק�היה�בריאד�יארדע�כןזץ'�נ(

�והיה�הרשים�אבירמנסיבה

לדגדולים
�זכותו.�מהר"מ�הגרול�הרב�של�ו.נומביה
�ז(�מנם)בה�בק"ק�שם�ור"מ�ר"י�היהואחריו
�שמו�וגדול�בהורה�נפשו�שחשקהושם;נו
�השובותיו�הראה�כאשר�איטליא�ער.בכל
�והיה�יצחק�פתר�וס'�צדקה�שמשבס'

�הדקדוק�כללי�ונדפסו�עצוםמדקדק
��ז"ללהרס

�עיי;�נדליה�לבית�יהךזאך:�מהך"ךנד(
�כח"כ��יריסימימסירי

�ממייייקיס�ניאון�בן�יהודה�מרכ�
��נ)י��בן����מ'סיין

�היבאה�דירגא�ן�יהךדה�כמהותךכ�
�אבקת�מרן�יבשו"תתשובהו

�השובתו�ל�השיב�ז"ל�ומרן�צ"ט�מי'רוכל
��ק'בסימן

�ה.ה�דץאביךייך�יןץרישדץ�כמןץוא"ךכז(
�לו�ויש�אמון�ב;יו�גארב

�הרב�לו�וקורא�ורדים�גנה�בם'השובות
�זקנתו�ולעת�החסידים�נזר�ורדיםגנת
�לראש�והיה�ת"ו�חביון�לעה"קעלה

�וקרושהו�מפרישותו�ענינים�כמהושמענו
�יח(��א"ה�ש"ע�על�הנהוה�מכ"יורעיתי
��י�ט"ו�דץחסיד�יהדותה�דץר:נכח( �מך: ��ה
�שחיבר�החסיד�יהורה�רבינוכס(

�ר"י�תלמיד�ההמידיםמפר
�כמ"ש�הסמ"ג�של�ורבו�הוספות�בעלהזקן
�כהבנו�וכבר�ע"ד.�רכ"ג�דף�רי"אנעשין
�בס"ד���אית�החי"ה�במערכה�לעילבזה
��ה��כ�ס�עין �צעיר�איש�ואנכי�נך
�נ"ך�סי'�י"ר�ברכה�מהזיק�הקטןבספרי
�יהורה�הרבינו�שאפשר�צדדתי�ר'אוה

�הנז'�מפארי��יהודה�רסנו�היאהחסיד
�רזך.�ר�ע"ן

�קצת�ויש�כנו����כ-
�כתב�שעה�כל�פ'�הבמרדכי�לזההוכחה
��י�סים�יוצק�כשהייתי�זרו;�אורמשם
�פ"ק�ובמרדכי�מפארי"ש.�יהודהרבינו

�רבינו�מורי�זרוע�אור�משם�כהבדברכוה
יהורה

�ציון�מנחםהגה
��סף�מאף����סיקס�רח�כסמ"ס��ח�כ�כן�סר����רגו�ס��מר"ח,�גל.כ���������פסריב(

��ע"ר(�����נותי�ממס�גסגס1ת��כ"י�סחגס��מ"ס/סמעתיק�ע"ס,פ"ס
�כ6גרת�ס.�מת!מ���כפרט�דגר�ות��נר�ף�ס,ג'ר1�מסר��מוס.�רמוס�רמו���מס�מ���נ(

���גירך�ורע�סמס�כרכ.ס�קבס�כט)ט�ס�כסין�וג'�קג"ג�מס'���מעלס�וגל�שס"ק�סוכך�קראקסר"ח

����סן��ורע�כסתם�רק�תוגר�פלך�ך�סר'�ע��ת!ו�י'סס�כז'סס�מס�ו��סר��ס:נחרסכ:ל
����גיס���כ!מ���

�קן.ס.�מס'�ח�ס��יפס1�ו���ן'�וכר"ם�סע�ס�ממספחת�טי(��ע"ז�מ'�עח"גד(
��תפ"ג�מ:תס��סמ"ך�יז(���רם�ע"ס�פ��ג"ג�����תדפסטז,
�ג6��ג��ע"ס(����רות�תגית�סג7ס�ע)�כ��ח!ק�כ��מגי�כסמ"ס����ב"ס�סרג�כ�יח(

��הכרש�מעס"ק�ת����כסגססגמס

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



נחליםימערכת�
�ומזה�ימ(�ע"ש.�אברהם�ומה'�החסיריהודה
�הוא�החסיד�יהורה�דרבינו�קצתמשסע

�משאריש:�יהורהרבינו
�מ"ש�נגלה�מבואר�כוה�אנחנו�בניםואם

�שהרי�ועל�צ'�שרש�קולוןטהר"י
�להר"י�הרבה�קדם�שרמב"ם�הואירוע
�זרוע�אור�יצחק�רבינו�שהרי�זרועאור
�מפארי"ש�יהודה�רבינו�של�תלמידוהיה
�יהודה�לרבינו�קדם�הרמב"ם�וא6וכו'
�ע"ב�ב'�דף�הדורות�קורא�ובס'עכ"ל.
�קצת�ויש�יז"ל�מהריק"ו�דברי�עלכתב
�יהודה�לרבינו�קדם�שהרמב*ם�במ"שתימא

�רבינו�בזמן�היה�הרמב"ם�שהרימפארי"ש
�יהודה�והר'�דעעוס'�לבעלי�ראש�שהואתם

�שהרי�ההוספות�מבעלי�הואמפארי"ש
�הרמב"ם�דם"ם�ונראה�כ��דף�בע"אנזנר
�וה"ר�התוספות�בעלי�תחלת�בזמןהיה
�ולפום�עכ"ל.�אח"כ�היה�מפארי"שיהורה
�הוא�מפארי"ש�יהודה�דה"ר�דאמרןמאי
�אמר�יפה�עצמו�החסיר�יהודהרבינו

�שהרי�קדם.�דהרמב"ם�בפשימותמהריק"ו
�לשון�מעהיק�כ'�מימן�חסידיםבמפר

�תשובה.�מהלכות�ופ"ב�פ"אהרמב"ם
�ידוע�הדבר�הרמב"ם�מזכיר�שאינווהגם
�להזכירו�תש�ולא�ממנו�מועהקשהוא
�ניכר�וס"מ�מרז"ל.�הם�שהרבריםעיון

�כלומר�החסיד�יהודה�לרבינו�קרםשהר"מ
�מסדר�אמנם�שנתפשת.�קדם�הר"טשחיבור
�יהודה�וה"ר�שהרמב"ם�נראהזמנים

�בעולם.�אחת�ישיבה�להם�היהמפארי"ש
�מהפו"מ.�היה�כבר�בהייו�הר"מ�שחבוראלא

�ות��ל�י"א�אוח�תי"ו�במערכתועמ"ש
��בח"כ(�תוס'�וע"ט�

�בדבר�להסתפק�יש�לא�דדינאואעיקרא
�הרבה�קדם�שהרמב"םכלל

�הסמ"ג�שהרי�זרוע.�אור�יצחקלרבינו
�הלמידי�שניהם�זרוע�אור�יצחקורבינו

�ישד�בנה�והסם"נ�החסיר�יהודהרבינו
�זםניס�מסרר�וגם�כידוע.�הרמב"ם�עלספרו
�תתקס"ר�שנת�לשמים�עלה�רהרמב"סמבואר
�ומ"ש�הששי.�האלף�בתחלת�חיהוהסמ"ג
�זמן�תחלת�היה�רהרמב"ם�הדורותבקירא
�מפארי"ש�הר"י�היה�ואח"כ�ההוספותבעלי
�גסן�שמתחלה�מאד�פשומים�דבריםהם

�כמ"ש�רבות�שנים�היו�סופן�ערהתוספות
�תוספות�עיין�נם"ד�חי"ו�טערכהבנדפס
�בע"א�שמההוספות�יגר�היה�ואלונח"נ�
�בדף�מוכח�מפארי"ש�הריי�הזכיריששם
�לא�הששי�לאלף�י"ב�בשנה�שהים'
�בנדפם�וע�ש�ולתרץ.�להקשות�צריךהיה

�כח"ב��תוססות�טיין�בס"ד�התי"ומערכת
�התחלת�בזמן�היה�לא�שהרמב"םאלא

��היסב�ורוק�ממשההוס'
�יהודה�דרבינו�רכתיבנא�בהאיאמנם

�החסיד�יהורה�רבינו�הואמפארי"ש
�שראיתי�מסתפק�ואני�לי�נתבררלא

�שכהב�כ"מ�סימן�מהרש"לבר�שובוה
�מינייהו�חר�לפניו�שמשו�אשר�י�ר'דהלמידי
�ואלו�כ(�מפארי"ש.�יצחק�בר�יהודהרבינו
�החסידים�ס'�שחיבר�החסיד�יהודהרבינו
�ג6�ונביא,�החסיר�שמואל�רבינו�בןהוא
�כתב�הנזכר�מהרש"ל�תשובת�בסוףשם

�בנו�החסיד�יהורה�ורבינו�שמואלדרבינו
�מהר"מ�השובות�בסוף.�וכ"כ�משפ'ר"אהיו
�כהב�יוחסין�ספר�יבסוף�אמת�הןד"פ.
�הלסיד�יצחק�בר�החסיר�יהורהדרבינו
�שראיהי�וכמדומה�הכבוד.�ספר�ועשהר"י

�ועם"ש�הכבור�לם'�שרומז�חסיריםבספר
�חסיויס�ס'��טיין�בס"ר�חי"ת�מערבהבנרפס

�גא(�נח"נ(

�יהורה�מה'ל(
�מיקציי

��י�עיין
�כב(��נח"נ(סיסנ

רבינו
�ציון�מנחםהנהו

��לפ"ס��ח�עג�יפ(
��ל�כך�כרס"ל�שכ'�תגליות�חריגי�סגת�ס'�ליין�טמפ"ג�גתיס��ספו��ריי�סתם����סירל�ון�ל�סגקר6כ(

�וכטטין.רי���������וט'�סחיס'�גטן�סוסן�ר��יסיף�ס"ט,�וגי'�כר"מ�ריי�רגי�גסס�געי�רניפורי
�סליג'פ1ס.�ג"ר�ויג��הס.ר�גר"ס�מחסיר�ר-י�זל,�פסס'�לף�גרי�חי�יסי'�פירש�ר"י�ס"�מסי-ג�סל�רכו�כ
�לר"י�פיחס'ס�גרלוח�פם'�יל�ר��תיס'�ידפסו�יכן�פטפטי�לקלף�חתק"ו�דר�גתידם�כרעגייכורג�פלטיריזקן
�חריפ6�טיסי�כן�עטו����לסטגיח�רס�יגל"ס�גפ9קג��ול6�ג�ר�פפח3ר�סי'�הר���וסלעוסתס'ד

��מס��שסיף�סין�����סט"ח�פ'�ית�וי"ל�פרי'�לסו�טריל�ויי
�לסרייסי�ולדפון���וס"ס�סליו,�פ"�פסס�סירטן�גט"ס�וריי�פ;גוט,�לימי�סיחור�סיר�תיגר�יסיף�כ��גסבא( ��פד1פס�ספחכר�ופ"ט�תקפ"ע,�ס"�תסידיס�גס'��וגר�ל5י1ג�פי'�שי'�יגס�פ��פוסל�סכטחיוגיו

��טית�ס"�וגחתח�י"ס�יחס"ג�תפח�ק��סי'�טס�לסריך�ויין�סכגור���טרוח�הסיך'ס�ג�סר6יתי
��טת1�דסי5�ס�וכ'�י"ת�סיפג�ג6ר�געל�טל�פר�מסיד�חפ��יעי�ר"פ�טס"ת�ל�כת:וח�וגס'גב(
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נרוליםימערכת70
 קב": וסי' קכ"ו סי' בהשובוהיומורים
 יהודה ומהריר קכ"ח סי' משיבוומורים
 : ק"ל סי' וע"ש קכ"ט ס" לוכהב
  מהרלאל יהךךה מהלחך)מנ(

 גלח )עיין מצליחנכיר
 : כח"ב(יסך6ל

 )ע"ן יא( מילר יהודה מהר"ר)מי(

 נדפסו 'ב( מינץ יהודה מוהר"ר).'כ(
 השובוה עם מהשובותיוקצה

 הרא"ם, חמן והיה מפאדובאמהרים
 בהקדמת וכתב לשב"חי מזכירווהרא"ם
 להרב שראה יעבץ מהר"י  להרב ה'חסדי
 שעלה שנים מאה בן מינץ מהרייהגרול

 : ע"ש החמה כרכהובירך
 לו יש כןסעךך יהךך'ןק כפהך"ך)מי(

 רבני בתשובוה כ"יהשובה
 ; כ"י אנש.ם זרע ובס' כ"ימצרים

 משה ביה"ר יהךדה כןדןך"ך)מז(
 חיבר.פי זצ"לאלבוטיני

 מהרמב"ם גירושין וקצה אישוה הלכותעל
 בכ"י וראיתי הרע"ט שנה ירושליםבעה"ק

 : נושן ישן הזההפי'
 מפאנו משוק בכ"ר יהךךה כ~ןקך"ך)גיח(

 רווינו במקוה תשובוה כמה לו ישלג(
 הבית שלום מ, בסוף תשובה לוויש

 : כ"י :"ל קאזיסלמהרים
 )עיין לי( נבךן יהךדה כןוקך"ך)מס(

  ')ה"3(1  רנ תלךקריה
 רק"ק אב"ר ניסן בן יהירה  8hl/~hae*h)ג(

 יה(  3:"3(1 יסורס 3ית לטייךקאליש
 ן )עי הכשיא יהודה רבינו)נ"(

 : כח"כ(מנדגיס
 של חתנו נתן בך יהךדה לבינך)גב(

 לפרש שהטלים לי(רשיי

 במפר משמו פעמים כמה מביא מכוהסוף
 הלכוה:פסק. ,ענין רבריו כ"י וח"ב ח"א הלקטשבלי

 חיב- י'( עבאם יהךדה  מהך"ךלגי(
 המסכמיה פי' כבודכמא

 כסא ר"ת אבלות סופרים כלהקטנות
 והסנימו בכ"י בידן וישנו ארץ ררךכבוד
 הרב אב. גאלאנמי יונתן מה' הרבעליו
 מהריש של רבם שאראף ומהרייהמנן
 הזקן . אלגאזי ומהריש והפר"חפרימו
 והיב ויטליל ומה-"ש חאבילייוומהר"י
 רנני ושאר רושיד רב גרשון דודמה'

 :מצרים
 א~ו כי רב דבי "הלמידי אודיעואגב'

 כמן'ש שבעה הם קפנותהממכהוה
 אבניות בענין הערם הורה ס' בסוףהרמב"ן
 מסכתוה משבעה סופרים ובמס' ועלישנה
 מכ.4הא דהך ומסתברא וכו'קמנוה
 ממכהיה דהשבע ונראה עכ"ל. תניאמנהני
 אכל הנקראה שמחות מופרים, אלו.הם

 ופירש"י ע"ש כ"ח דף בכהובותרבהי
 רבא ארץ דרך כלה. מקובצת.ושיטה
 ראיתי ועוד נדפסו. ארבעה והניוזוטא
 ע: מגדל הרב והזכירה כ"י גריםמס'
 ישראל ארץ 3מס7 ביאה. דאס,ריפי"נ
 במקובצ' הובא הימב"ן  הזכירה כותיםומס'

 בחיצונה מצאתי וז"ל ע"ג קנ"ט דףמציעא
 ןנו' קמנוה מסבהוה מיטבעה כוהיםבמם'
 שלשה לן דבצרי מבואר ודויע"ש.

 מחמרא חסורי וכן מהנזכר.מםכהוה
 שהי' קדשים מסדר מערבא רבניהלמודא
 הראב"ד מדברי שנראה כמודראשוניט
 המגיד והרב ו' דין רבכורים פ"כבהשנוה
 : ח"י רין דמכירה ז כ'פ'

 מיכה היד לם'  הרמב"ם מהקדמהגם
   התורה ע"ס משמיה  ניכילהארהי"ל

 רעא הרב על וקיק  בירינו.  שאיןמה
 במכילהא תניא שכתב קצ"ד לאויןדחיי

ט"מ
 ציון מנחםהגה

 : תק'.ן גילן "'נ וחג ותיסטר ור:כג1יג קולחין הכד"ק תלל ייסף גי רי" h'r 1,ול' סק'"1. כל"ר ,ג"ח  טגס.טלא(
 ובנ"ך תוליתי( טיב ocn bf7:~S כהי טד  דל%.דוגו ר"ת עט ס."ל )וריכ לט,רווס ממ.יין גרת וגס',רג"3לב(

 o'irir ס,:1 ;תו 1!6 תק1תr"u 1 תרן תגרס ס" 31ו67' ,גרכג,ל אר"י 5!ל %סיני וקש  בס"טכ'
 : כח'רקנומן

 : ,סתת'ר'ס ר6ס ס" 6101 ר11'ג1 תקו? :'דו; .כר6! תק1ס ג?ת"ס ס6י6טר1 תגו:? וט"לג(
 ג:1 1:נו"ס תקכ"6 מגט 6יך 1:":לד(

 כ-'"
 : קמ"ר טס' ח"כ

 נ! חתם וט" כק6!'ם, 6ח'כ סמק 7.:ו מכית ?" וקג"ב יגעל טלת'ס "כרס ס.' תגזר  כ' ח1רפ1 1כ'מ'לה(
 : סטם( ת' 5ית  )וכת"ג גסק7תס, תמס וגר" וע"ס ס:כי6 וגר.. 3סס ?ת;1:? ק!1'1:ר תמד!סנ"ת

 גג'יכ.ית ת16ד מס1כס 1?61 ג'דע, תתן !ר'כ"ן ס'6 ורק 6תת "'גו !רח' סת.1הס :ו'ר כע"כ מדפס DO"לו(
 : יו'לג, ר' כס"ס  תגיס תג"' 1מ1גס ,ר1ף שסף 1ת,1קק ת16ד גן'1ק ככ!'ת1ת :דפס גכ.ר !16וס
 : ג' כסר סתחכטיג' o~tPI טניס יסוך, מכס כ' וגקוס"דלז(
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לוגדוליםימערכת
 ולא עכ"ל. בספרי הניא וצ"ל הואמ"מ
 דהראשונים הספר למחוק צריך הרבהיה
 ברין עז מנדל הרב וכ"כ מכילהא.הי"ל
 : ובספרי דברים פ' במכילתא דאי'ההוא
 שבידינו הנחומא דמדרש נאה מודעהוכן
 לראשונים שהיה התנחומא מדרשאינו
 בהקדמתו יעקב נחלת הרב שכהבכמו

 די הר"מ כהב וכן בראשית,ובפרשת
 חסר וכן ע"ש. ס"ה דף במעריךלונזאנו

 : רז"ל מררשי כמהלנו
 )טיין ,צךליזשל יהךדשה כמהך"ך)גד(

 : כ-"נ( סע'ו'6)'כיח
 הרב עטר ן יהרתה כמ7קך"ך)גס(

 ור"מ אב"ד והקדושהגדול
 בכ"י רבה למדרש פי' חיבר פיסבעיר

 סלת שהוא הי"ו אחד מרבושמעתי
 לח( :נקיה

 6,:. :ס)16ת 1גמס שסיס מרמן סיס ו"!1סרכ
 פטירתו 6חר ונס ת. כע1ר:1 ס; !1D1'hc 1ת:מע:ס

 1כ'6,1 ו"! סרכ כסס !:הכע סן מזכתו ט! !מתפן!מן
 1!6 תורס כגכ1ד גסס 1י6 ק17ם מסיס 6'ס סיסכ. כמערס חכה קבסי רען מפי 37O'h)D) 'pDtCIר'ס
קג!

~pnDO 
 5חר 1:י!1! 5ר.1ת !ג1כ 1ס1סיך מסקס)

 1סי1 נ17! ס' קרס .ס.ס 1,י,ס י1ס מס:גס6ר
O'DJC:!1ע71 'תות סקר ע! 1ס:סכע ש 5דס ג 
nlhleil:unr להרי ג' 61ף הי כע71ג1 סן 1:דעס 
 : !עין 1ע.'ן צ"ע ת:,3"ס מזכתו ע) )מסתפחמ1ת1
 3ית ן )עי עייאום יהודה כמה)נו(

 לט( : נה"ג(יס1דס

 הביאו עלךש יוהררה כמ7קך"ך)גז(
 מור מההשב"ץבח"ד
 כ"ה: וסי' י"ג סי'הראשון

 ן )ע מפאךי"ש יהךדה ראיינך)ג-(
 מ( כהסיך(: יסוןסרניגו

 סרי( )עי' פךץ יתידה כמהך"ך)גט(
 נ"נ(:לכג,ן

 הביא מךךךךביךך יהךדה כזךקך"ך)ס(
 ורדים גנת הרבהשובתו
 : ח' סי' ד' כללאיה

 קלךנימךם בך יהךדה רבינך)סח(
 לו ויש הסכר משהבר

 כ"י חךב הלקט שבלי בם' השובותכמה
 קלונימוס בר דוד רבינו שאל ק"חובסי'
 ובסימן קלונימוס בר  יהירה רנינווהשיב
 שם יכהב ארוכה השובה יש בח"בע"ה

 השואל קלובימום בר יהורה מניבחהימה
 פליאוה ואהבות מאירות בחיבוהבשלומך
 תוכי והמלהיבות המשרפוהשבינינו
 קרים נחלים יכבום לא אשרהקרבים
 לכבודך ואודחף המושכים. ונהרותשופפים

 כמו שעשיתי ז"ל משה בר יהודהר'
 לפני הדברים והרציהי בנשתונהשכתבת

 והסכימו ונמנו החכמה גדולי התורהרבי
 : שכתבתי כמו אחדלדנת

 !ימ"7 קטף כין 1,"1 חסר ;!"! ק!1ג':ו1סותיגת
 ח"6 :6ן ת"ס סקסן כספרי כע:'1ת' סגתכם.1גמ1
 ק!1:'מ1ס 1ג"ג כס"ד. כ16רך וע"ס ת"ד 16ת )"הכס"

 71ף ע"ג :"י 71ף ע"כ קי"ג דף ז"פ מסר"סגתס1כ1ת
 : ן1גת. וסטר 1ג"ט)"ח
 הרקח בעל רבינו של אביו שהואודע

 והביאו עצמו הרקה הרבכמ"ש
 שכתב מכ"י ;"ב י"ר דף לחכמהמצרף
 מאבא הפלות קבלהי הקטן אלעזראני

 משה רבינו בן קלונימום בר יהודהמורנו
 בן קלונימום רב-נו בן יהודה רבינובן

 רבינו בן קלונימום רבינו בן משהרבינו
 הוה הרב ומסתמא עש"ב. וכו'יהודה
 היה והוא הרקח רבינו של אביןהיה
 בפסקי כמ"ש אפרים מרבינו שאלותשואל
 קצרתי: כי ודוק נ"מ סימן ריקאנמימהר"מ

 36 )ע"ו קריש בן יהודה ר')סנ(
 מא( ; 3ח"נ(1"ס

 תלמיד ךחאנים יהךדה מהד"א)סנ(
 ממראני ומהריי הלוימהר"ש

 אברהם מהר"ר הרב חתן מהרימ"טנכר
 וספר דרכים פרשה חיבר הזקן.רוזאנים
 גדולת הוקף שניכר ויותר למלך.משנה
 במפריו ובקיאותו לימודו וסדרתורו,ו

 ;שר נכבדוה בו מדובר עודהנוראים.
 ורבו גדולה וענוה ובקיאוה חכמהידות
 פרי והרב ונרעם. שסענו אשר;ניניו
 ששמע כהב י"ג ס"ק פ"ר בסי'תואר
 בחייו חבורו להדפיס רצה לאשהרב
 ויחשוב דבריו בכונת ויטעה חי יעמדלבל

שהציג
 ציון מנחםהנה

 : :ס 'ס71ק כ:' 1ס' לט( : )"ט ס" '1"7 ט"0 וע'לח(
 סך" תרקיד וט" )"6( ס" !ע'! ;:וגד ס'5 )151)' לריס גור 15 :'ר!'6ון סוקרם ווסר'ם גר"' ר"' 6101מ(

 : תתקע.1 7"6 רטטך :161ר!.:: סר"5 חתן 161"י סמ"ג :! רכוסרקן
 : כמות ן"ס סר5ג"ע וע' rJc כ1רכ כךל"ק :וגלמא(
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גדולים .ימערכת72
 הס' החיים אור והרב עכ"ד. עליושהשיג
 : זצ"ל הוא שמע אשר לפיכהב
 קושמנדינא רבני מוקני נאמנה ידענואמנם

 הדפיס שלא שמה שידעויע"א
 ריב לפי היה חי בעודנו הןהרב
 אומר והיה בלבו באמת הקבועההענוה
 וקן לשמים ועלה רבנן. לפום ,ה יהןמה

 תפס: שנת ימיםושבע
 ס' ען 1מעיס ;1תכ ס"ס סי' סגיו) מסרב :ודענכר
 ג1)' .עקג מסר"ר 1סמסדר ס':1:יס. עט"' :סרל'סע:':'ס
 גסךר 1ס7ר1 !)תח.1 סתו פתח .7'1 6ת סג,לס"ס

 1סגסות נגי'1:1ת מ,6 5סר כן מלר גססלמכ"ס
 ומנמס מייחס )עסות ססג7'ן ס'ות ו6ס כספר.1:גתג
 סמ!6גס )ג1ד) מ"מ )מט"מ. 6פר'1ן :6סכסדר
 כתוך גרנ.ר "',ס ססס"ר סט1רח 1ר1כ 61'גותכקמות
 ס7חס מ' 7.ן מכקוליס ס"ט !יכר ,גר סקנסמסיגת
 סין י!6 6)) עימס h'ctp וקוסי.ת1 ג"ח סרכ7כר'
 יתכן 06 עטיו 'פקת 7סמעי'ן גלופן כוס וג.1,"סם

 : סרג ע) סקנס סךגר 610 ססד1רסמממת
TIDיכריס קוס ס.ס מק1מ1ת הכגסס 76רס 51ת 
 P~lfit 61':1 עיט חתים נור !16 וט כ!ס6חר1:.ס עי ,סס.ג כתוקף ;כ;ותכ 1גסרט מס"! כס'ק!ל.ס
 ofj~llt מסריק חמס מר סרכ וכרי סן מן רקסרט.
 מסר"' וממס גנן'ו:ות חמן מר לגרי סעת'קוסרב
 קג!ת' 1וס סי5 זיין דת1רס 1חסג .ן1 מכת'כתגו)'
olDnקויס'י למן 

 גסטר'ס גסס 'ן .ן' )ו!6ס וג.1,,
 : 11 כמערס 1ךי5חר.ס.
 המחבר הרב עוונו גאון רוואניםמהרר"י

 דרכים. ופרשה למלךמשנה
 בפראנקפורמ שנדפם חדש בם'ראיהי
 מב( יופי מכלל שמו ,ה תקל"ה שנתיאדר

 בזמן הקורם היה מי נסתפקשבהקדמהו
 מהריי הרב או אלשיה מהרים הרבאם

 עיין וגם לחכמים ששאל וכהברוואניס
 קודם מי מצא ולא פשפש הדורותבסדר
 אלותיך מהר"מ רהרב פלא והואע"ש.
 רו;אנים מהריי והרב הב"י מרן בזמןהיה
 ונשאתי דברתי . הצעיר ואני לדורנו.קרוב
 כמה"ר ה"ה ז"ל הרב של אחיו עםונתתי
 שהכירוהו רבנים כמה וקם רו,אניםאהדן
 ררכים בפרשת וכתוב בהדיה ומרוושקלו

 שנה נפסח דרב נפשית דנתבהקדמה
 :הזו"ז

 קמחי ךפאר יהךדה ך כמהך)סד(
 בשו"ה השובתוהובאה

 משיבו וה"ה קכ"ט סי' ח"ב משהפני
 פרשת הרב הוכירוהו הוה והרב קכ"דסי'

 : ידין דה והרבדרכים
 גדול ינ שאראל יהך7שה מהר"מ)סס(

 ורחיהו מהר"ר. הלסידמג(
 בספר והסכים מצרים באר, והיהגומה
 כמ"ש עבאס למהיתי כ'4 הכבורכסא

 ן' ימהר"ם ענ6ס(. יסיד: )ח:ר"רבנדפס
 בכהיבה ;"א פיז דף פשום גס בס'חביב
 הרור גדולי ב' שהיו כתב רמלה עירשם
 והודה מהריר והרב חנניה ן' מהר"אהרב

 א' ובכפר בשליחוה והלך ע"ש.שאראפי
 מצמער הרב והיה ע"ה שהשוחטהרגיש
 ואיל הי"ל מה השוחם לו ושאלהרבה
 ? כמ"ל( וכו' חלדה שהיה בנוהיושמתו
 בסוף כמ"ש שם ונפמר ליוורנווהלך
 מהריש הרב והלמידו הדורות.קורא
 משם דרכים רומ; המיד בדרשוהיופרימו
 של רבו היה וגם הנן'. הרב והוארבו

 זקנים: מפי לנו כנודע פר"חהרב
 הרשב"א של בנו יהרתה כ~ד:ך"ך)סו(

 כ"י הפרדם בם'מזכירו
 ברצלונא רבני עם חהום והוא ברכותעל

 בשו"ה אשר הפלוסופיא על ההרםבענין
 : הי"ג סימןהרשב"א

 nD~W בן יהדךח ך1 לקדחכםלמז(
 : חרי,י בן הידועהספרדי

 מד( 3ח"נ(: סרמכ"ס ס) ממסג: פי')עיין

 )עייז מה( ידנרען מהך"ך דןגאךן)סח(
 תקפו קניר ותומיסעריס
 מי( : 3ח"3(כסן

 ציון מנחםהגה
 : מלס( !מס ע"ס ג1:ת1 )וhPDh ,(,5 כק"ק 1ס" מקלק "זן כן מכס כסרב .,חק מעה ס7רסן סמוג.ח !סרגמג(
 מערס ס! כ'ס'גס .חל ו!מך1 ג1טס מסר"ו ס! מכרו ס" q~lhc ךסר"' 1כק1ס"ך ג'מג(

 גער 1;ן ס;:7ר' סר""
 : סתחגמונ' כסמ"ס אחריו. 16 מד( : יחד עמסכ כערמוקוס"7

 'ותר עוד ;,ן !ק): סו"! !6 ,7'ק אתו ס, ככו7 מפז. עכ"ז נכ4מ !סקריך דרגי 6י:1 המחכר כמגס 061מה(
 3ל 'טג"ן סג' טס 6' )כאס ת:"1 ס' :1!ל ,גתן הנ"ט 16מר, כקטרת !סמרת, מחסרון וקמרתימ67י,
 6ג7"ק נוקר6ק6 .ועלג כמו"ס פ':טסוכ( 6כן"ק )':ן !יג פריס סג"ו: )תחן :אטע סג"מ !6כי1פ!1גת.'(
 וקנו גנית ולח"ג וכ11.טן, כסר1סעין פמ.6 כע) סג' ג.סיגת )מי תס4מ( מאון )"'כ 6כ.ו וכס:פטר6"כס.טן
 כמרה ינמק סג"מ חותר 6,! כפן6ג תורתו ס1פ.ע ומתח!ס גסע!יסו' לניעור סג"מ רוס וכג'תגפי:טס1כ

 611!ף מטס סגנון וכין כ.:1 סס סס" סמח)1קס מפ:' )מין כרו67 סר"5 סג16ן :סתת 6תר' ספ.ר6וריגן
 עט ומח"ן סגר6"כ כפסק סמויק סר"י 1ס"ג o'1Dlho מן 7סר"5 קרסיי סח)גס חכרו מצקת ג7.ןטפ'ר6
 כגי C(n"~cul D"O יעכ"ן, סג"מ ג:1 :) סמחיוקת ,מימת תמנת סס'כ ו6ת 161י' הפירק, 611)ף 11ו"ססג16ן

 : מס' נסוף "1ן כ6ר.ת 6ת מס'כ ס1כ 5:ר עד 61גמ"!6ס1כס,
 )7' ו6ג7ס ס"ס מ" 'וגתן מסז' יסוגתן חזי )עת'ס כמס 6ס1כס כגי יסרתן לסכת כנות 6י1ן ס חי' גססו(

 ג"ח גג)ס כשך כקרר סקנסס הגמת )כ1!) עלס סס ~gSh סר סמ7ע re 7גס יערת .סחתן קסת611רס6,
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דונרגליםימערכת
 על שפי' הכהן יהונתן רבינו)סט(

 הרי"ף מהלכות עירובין'י
 הרמכ"ם ובזמן לוניל מחכמי שהיהגחכו

 דוכהי בכמה אלשקאר מהריםובהשובה
 כל דפי' נראה ס"ה מימן סוף'ומהם
 פי' כ"א יש לא וכדפוס הרי"ף..הלכות
 מציעא על ראיהי הצעיר ואניעירובין
 סן' ח"א להרשב"ץ ראיהי ועההכ"י.
 להל' יהונהן רבינו פי' שהזכירקכ"מ

 רעים המים ובס' ע"ש. מריא"ףשבועות
 להרי"ף יהונתן רבינו פי' מזכיר רי"וסי'

 מביא רעים תמים בם' ושם מי(מסנהדרין
 והרבה יהונהן מרבינו חידושיםהרבה

 מהר"ם ובפסקי ע"ש. הרי"ףתשובוה
 השובוה הזכיר שע"מ סיען-ריקאנמי

 ; יהונתןליבינו

 מונהק ינ ממונקי יתרצף כמדץך"ך)ט(
 הוב"ב ירושלים בעה"קוהיה

 מהע"א הרב מורנו בזמן הרבנים'מכלל
 ירושלים רבני בהסכמה והוא'חהוםיצחקי
 והיה הס"ה. שנת, פסח הל' פר"חעל

 כהינה .בהי בעל היב קמורנו בתורהיוקדן
 דאורייתא בס' עמו ומרי ושקילתלמירו
 לסורנו ועד בבית כמ"ש הימב"ם'לדעה
 חברון בעה"ק נהישב ואח"כ הנזכר,הרב
 ראיתי הצעיר ואני לסמ"ג חבור ועשהה"ו
 נאבד ככולו רובו כי ממנו קונמרסיםאיזה
 איזה ראיהי ואני רבוה השובוה כמבגם

 מהי"א של אחיו בן והיה בכ"יהשובות
 ,הדור וגרול סופרים. אבק המחברקונקי
 לפעמים מזכירו אבואלעפיא'מהר"ח

 : הקרושיםבספריו
(bs)  בנבכשתי יהושע מהר"ר

 תלמיד כנה"ג הרבאחי
 חיבר ק,שטנדינא מרבני אחדמהרימ"ט

 על יהושע שדה דרשות. יהושעאזני
 המה עבודה חלקים, ג' ונדפסוהירושלמי.

 יחיבר נדפם. ;ה וכל עבודה. סדרפי'
 ונשרף טורים ד' משויה יהושעשער

 משה פני בס' הם להרב תשובותוקצה
 המצו' משמרה חיבר ועוד מהרימךיבשו"ת
 הרמב"ם כרעה המצות מנין אזהרוהוהם
 והרב ומריא בשקלא ופירשם ובשירבשקל
 הדיר. זה מפר מזכיר דחיי דינא במפראחיו
 זמרה שבח מאמר מלכות לבוש חיברועוד

 מהר"ש מלכות מכהר דוגמא מעיןלאלהינו
 מלכוה שכתר בחלקו"ת אך גבירול.ן'

 ולבוש ההכונה, תכמה בסדר הוראהנותן
 הרפואה חכמה בסדר השביח השבחמלכית
 והכונתו אבריו הרכבה אדםלפעולות
 ויהי הצוריה מכלכל'עע חומרהיאמר
 וגשמ"ו יאורי"ם בקע בצורו"ההגשים
 הני כי וכל דעים תמים מפלאותאומר
 כמ.ן נאמר לו שר יהושע ידברמילי
 תרי בי הני ראיהי הצעיר ואניחומר.
 ורין דה ביר ומשמרהו לבושכמו

 ידיד: דן מהרב קרוב והיהמקושטנדינא.
 ונדפס מהרחישהלמיד חאנדאלי יהךשע כ~דןך"ך)טנ(
 מאורוה במפר יהושע פני שו"המקרוב

 :הגרולים
 בזמן נון ו' יהושע כפדץך"ך)טנ(

 בעה"ק רב הי"מהרח"ו
 והיה מהרח"ו אצל לדמשק והלךצפה

 כתבי להעתיק ותכליתו לפניומשמש
 המלך בעמק עיין בידו. ועלהההאי"י
 אנשים זרע בספר תשובוה לו וישובח"א

 :כ"י
 מ"( כ"ץ פךמ יןקךשע כןןקך"ך)טד(

 על ופרישה דרישהחיבר
 ודרישה ח"מ, ש"ע על וממ"עהמורים
 שמעהי אבל בדפוס ראיתי לאבא"ח
 רבה. אליהו כמפי ומזכירו שנדפםמקרוב
 שחיבר י"ר דרישה בהקדמה בנווכתב
 ורש"י וממ"ג והרי"ף הש"ס עלחבורים
 בשאר חבורים וחיבר ושו"תוררושים
 והרב חדש ביה הרב בזמן והיהחכמוה.
 מכנהו כ"ח וההב מט( בנימין,משאת

מהרי"ך
 ציון מנחםהנה

 6גד"ק :תנטע 1ט1"ס ג1"פ ס' סוף 1ט' חריג. סג"מ ס" 1ג)'1 61ס"1 פ'1ר67 מ.ן 6כד,ק וס.' ו"! ,ס6ר"':!ם. מנ"ט גע) טועי יC~1DW 1 תרס לרוי :ג17 ע)'1 ג' ג"פ ס' וכסקיצת 'lh1C תפארת 'סרתן תפ6רת 11.טן(ד'
 ג1"1 סג"ט 1חת:1י.גט:סטדט

~;DIP 

 : ים ס") 1גסגס ;מן תוקפו קרר ק 16ת גח-ג 1טטס-ן סס"6 טג1"פ
 מגזת ס1ר.1ת מס' ט) ח.ך1ס.1 :ו6,1 גס ס!1'ס. עג71ת גסס נק1ג.ס ח1).ן ס6)פס' ע) ט.' טט:1 1סדפ.ס1מז(

 וגע) סרה"ס( )גת"' DD)ho', ע! 1פ'ר1ס1 .סר6-7( סטר. ג516ר )1סמס גסת-' 1סג1ע1ת n'rpס:ס7ר.;
 כ' 'סרב סגט' 1גס"ס תתקס"ס מ' :פטר ס.1תסין c~nDil עס"ת 1:סמע )עמס ס' גס י1 סכ.6בס"ד

 : "1ן עיר מגסן .סרתן רג':1 עלס 7h")pPnגט'
 : סגסן 11)ק כמס ג6ת.1' !ט.! סוגיר1 1גגר:,ח(
 ס.6 ק"מ ע"; סג-ח גסס ק).ס גס.' גס כ;7פס 7טס !ספג גלתי 6רח6 בגג סג.ה גס1"ת ג-ט ס1ג6שטן

 וגן הממ"ע בס) חת.מ1ת. ט14דיי)
~)lcp) 

l'1DSC 1פ.( כ,'!ת )ע"ס סס )סמע"ן !ס6.7 1גנוג61ר סם' : 
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גדוליםימערכת74
 והרב כהן. ולק מהריר ר"המהרו"ך
 פאלק רב ר"ה רפ"ך מכנהו צבינחלת
 שכתב ,ה ממנו נעלם פשום נט והרבכהן.
 וכ"כ הפרישה כתב כן הנז' ספרוריש
 נורע וכבר עכ"ד. רפ"ך משם צבינחלת
 ואינו עצמו פרישה הרב ניהו הואדרפ"ך
 , '(: נקח '!ק נו' )וטיין אחררב
  1פר'כ? ,זי'כס מוסי סו6 ההמ"ע ג' נסע,יכר

 כפז סוזןנכל
~'YDD 

 טל דיותני 1יי:.ן יז5הריגיס
 ממ"ע :יצת ירסס כט':'ו נסר'ב?  יזיט.'ןספ"ט
 סר6כוג'ס גחיק הכרון ,ס  לין רתכ. כעיר לכיריפ'תפ

 6חר עז :QD1 1:, 6כתס'1 ח"יו כ! ספריכםג'
 1:ס'ר:6 כמ"ע. כ:ךפס 6חי מטס מטקס כוסכמוג'כ
 תם-ס ו'?ט'ס 6גכ כ;י' 111:)1 מרכני ,"חןדחו'ת'ס
 ונס ה"מ כ7ר.כס ?כגיח כ!6 ;נסיג סוג טן.קר6
 כ:? חמכ'ס :DD1 ה"מ כ! 7ו.כס כ' דכרסעיס
 ~PI-Cl 1;:1ס ק.'6, ח"ח ;:?', כנזפם 6חי1ס1תר
 1-ר.סי 1:7,ג,כ' 6',)י רג:ן מסוס 6ו:. כמעט;6!1

 רכו61ת6 מססר' ס"חך1:יס ען קכהס' דרתדס1מכ7ית6
 לחרון רכ מסכרה 16 ג':ו'סס )רפסו כ!6 1כתר6'קלוג'
 כתפס עט סהר :?~Ce .7ע1 ו,6 קרס.תדפס
 הספר מקנך ע;"ו מקרוכ. opT:c !מפך רכ ומןקורס
 ; ר"כון כנזפם ?ספן !מחגך נ,מ; 0711 עתםסנדסס

1כ'ו!"
 גס ען "כן 3ק'ןוג כנס ח1וכ'ס וט כו?

 תיד,כ.:ר,כ1:.ס גזפ1ס ע1!'; ?חגו י1כ oltc ס'גרכם
  ?מל, יר5בינ'ס  וכרכרי סווקוכ!ות. וכטות!תלמוד
hSn'לעוץ  ?ן נתרתי  לרננן הכונית חגילית  

~)rc  ן ומןוטרק.(סגרת 1ג!,ת גסג,1ת 7י:6 !ט c')lcbr? 
 !י קים !ע.ין וב; ס"חרו:.ס. סגרת ספך טקסג7ו,'
 !' קיכ ,ומר כקן ס6קן1)'ס כסעף ד').ס7גמס
 וס.ס כיחן 1?61 חכך !ו 11!16 כ," פ' סס1כקוסכרת
 ח;מ. 7.':' 71,ן ס6חו1;'ם הכותת גספויס7גז'ס
  IOD?:C עת? וסן ס"חו1ניס ;דגרי :יפ:יו1ס17ר
 כ' פי!, ,ה? בס  כפ9יכ!יח PIC'CI יריכ1)יםחיריכי
 'ח'ז"ס סגרת' h'r2 ככח כלמתחי:  כפיסזסנרח
 רי!יס תגריסיכ

 ,?רי  )כי
 ע1! מך'1י' !דשת. רי),

 ;ככרת !' ק'ס !ומר סמ1חוק 7:ו,' !י סקיסדגי
 ) הכלכס 61! מ:! כרם כנרת 7?'6 סהו6ספ1סק

 :כתוו  לאין תאון 5בר  טריו ,' ק'ס1גע:'ן
 נו!.  רל, י,ן:'כ ז'י דכתחליזדכריכ

 חלת  לי'ו!י
 כלה?  דכי  ז?ורל? סנט? ומת-כ יכייל, ל'?ים

 .מ!Hrr1 6 סתוחוק. מיד יו1,"'ן  6'ן ספי9יתפרנס
 ותקו כוו כעס (ו גככי6 פעם ft:u 6ח7גפ1סק

 דביי ?ינ  כתכונת ב)וס1רכ יכסו סומניס ככינויסדכר
  :!רכים פילי זזי :. יכל ?'. סי' ת-5 כץ"זפרס

 ) ויוכנס סדך "rkt קס.ת. '?ו7ס כ:' !!1וז רכ דב.!ת!מ'7'

 מקיק אב"ד יהרשע כמהך"ך)עס(
 ינסע מ' )עייןפרנקפורם

 נ( : כה"ר י?יכט סני יעיין קדהק". דק"קחמ"ן

 היבר צונצין יהושע מהר"רנע,(
 ס' ובדפם ושיטותשו"ת

 נהייב"ל בוטן והיה להרב ליהוש;נחלה
 ג'. סי' בהשובוהיו וכמבואר י הש'שנה

 בשו"ת הובאה א' כמימן אשרותצובתו
 במה-"ר ישראל ומהריר 'ז. ל סימןמהרש""
 ההגה"ה בעל מור"ם בהשובוההכנא
 צונצין מהר"י בהשיל ומרי שקיל ב"המימן
 הפכר .יהוה; נחלה ובתשובההנו'.
 נ-"ו מהריק"א מרן ;ל כוהב טו"בבסימן
 סב;. ומהר"ש ירושלמי מהר-א ;םוחוהם
 צונצין מהריי ררב על כותב כנה"גוהרב

 : וקני מורי לעילהנו'

 דק"ק אב"ד ידקר-22ן כמדקך"ך)ע1(
 הרב תלמיד נא(קראקא

 נב( השערה אל קולע מופלא חריףממ"ע
 ה-ב כמ"ש כהן שפתי הגאוןותלמידו
 ,12"ת חיבר י-ד. כהן לשפתיבהסכמתו

 ב"ה הרב ;ס וטרי ו,2קי. יהוש;פני
 מהי"ם הרב עם וטרי ושקיל המ"ווהתנו
 גבורה בם' אשר בשו"ת שיך הרבאבי

 לה-י.ן שלטה מניני ספר וחיבראנשים.
 רכ"י -ה בי,?  כס )יכ:נ מסכה.ת.קצת ונרפסי התוספות מקושיוה רש'יבער

 הגאון של וקנו והוא ( מוג ליכ?חי.ן
 מק"ק אב"ד יהוש; מהר"ר דורנומופת

 היקים ד' יהום; פני שחיברפרנקפורם
 : הש"ס;ל

רב.:ו
 ציון טנחםהכה

  :תקל! ומתחיך ט-כ, יסובן יט9כ ככס רכ-ן כי'  ליפן ?ODD סיד כפ.  cil:? דהור סמקנה ע!וקענ(
 :  יכמ"ך ספ7.מ !קיק :תעיט ומבס מח"ן גמק1ס !כוכ!"נל"ק

  וג16:' ?5ירת'  "הו  סכ..ח כיכוג מח"ג b~D'tD?D1 ס1ר76נ6 ט'קט'ן ,כרזן :"כ ן. זספרי. יירכן ולפ'נא(
 גגר':ק כ:" ID11'ppj ;יפ מ,':ו )ס :וס1ר,6:7 סגכן גבס גכהס יו;:ס1 גת:1כ1ת'1 1סג"חכתר"',

 כרז 'וסף גיי"י 'ס1סע סג"מ תפ6רה'י1 ג16ן מ1פ"? פ"נ כוס-! הוות קר6ק6 פ"ק סק71כ !'1ן וע,1!וכן'ן
 )כליהרת נ??דזה.  ?:"ך r(Ith  .חלן.דו תרס,  תכן' ד' כמק! כמכס ונר': )ו' סרגלית 1ו' ת"ח נייחסנ"ך
 -"כ יתדכ ):ק"ג טיו-ר פל ה" חיבר ונס 11)"כ, כטל  זכרון )טור ח.ת ית' ירטב רפכיכח כ' ת-ח רהגו
 1ר6כד.ק ט6:ו"כונ ,נר.ן מרדכי יפז ,חיי גס כ?יריז, פי"' טבי"ח פ,מרית תכר? טל .פי' מ"ט,ח'

 : :י"ר -~urt  כ' כגורס סט :?רג,כ"ג
 r:c rur:i מ"ךכע'ס .ותר קר6ק, ר"כ7פ"ק מכס סג"מ ס.' 1ג:'ו !1ג!'ן  פירע בל תלפ.ר. גב .יי'נב(

 :ק71ות כ' nrp 'ון'ן ג' קקן'ך :ח.)ת1 ופחמת ""ר ג-ח קיק ג.ר כע! ;ת"ס 1ן6 תומ"ת( 6ן'רג"ח
 ה:.דן מנחס )כ"ז כני: גייזר ל.כ יירט יסגיר  הל-)( כ' לרפפך  9,לימיי5 5גר"9 ח'יס יסג"מ 5רר חי'כפ"ג
 הקן וי.בsD':DIDn 5 ,כד"? :ו?ך-כ סג' "נ' וסמד':ס רפ"ק פניו) כג'ו! נו1סר"6 סגג'ר ג)ות'1 !וקח.1חת;'1
 nr~DCn פנס תמס 'סד 1ממ:ס ס;?ן מסר"כ 1סגכ.ר ס1ו:6 6כד"ק מ1סר'"סג"פ

 רמ"ךי
 1?ןכ דפ"ק, פו"מ

 r:oh מ' ו6כת1 סג, פנחסמו"ס
~DD: 

 ו ס:") ?p':?r "מס 6חו 'מיס ג'
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לחגדוליםימששכת
 שושב בןיהושע רבינו)"(

 ההורה על ררשוה'חיבר
 בררשותיו כמ"ש הרשב"א תלמיד היהוהיא
 לפסח ראשון ובדרוש ויקרא ופ' בשלחפ'

 בעל זרח ן' מנחם הרב של רבווהיה
 סי' א"ת בב"י מרן ומזבירו לקרך.צדה
 טביב נקושמנדינא דרשותיו ונרפסוהצ"נ.

 : של"ג שנת ובקראקא ר"פלשנת
 הח"ר בן שלמה ידןד"טע די)עט(

 )מיין מונסינו איש נהןישראל
 : 3קי"5( כח"כנמרץ

 חיבר שפיךא יןתרוטע כמאב"ך)פ(
 ר"ה פסחים על שיטוהד'

 הנזכרים. למס' השייכי' ושו"הביצה.מגילה
 פרקי תרי על כ"א כדפוס ראיהי לאאך
 להם. השייכים שויה וכ"ג הפסחיםקמאי
 שנדפס בהקרמהו הנזכר הנאוןוכתב
 שלו הסוגיוה קונמרס הקיע שנהבברלין

 : יעקב חק עם נשר סוגיהובבלל
 ל )ע"! אךפנהיים יראך ןק"ך)ס6(

 חו!וית )ערו שם בעל יךאך ןק"ך)סך(
 גג( : 3ה"3(5רס

 גי( הריי יצחמ בך יראך ךבינן)פנ(
 לרבינו כותב ראב"ן שלחתנו

 פירש כך כתב דבריו ובתוךאפרים
 אפריס ורבינו בספרו. המעם חמי נורב

 כהב דבריו ובתוך בהוקף לוהשיב
 הענין וכל וצ"ל. הם רבינו ומיהיובצרפה
 ל"ה. שבלה הלקט שבלי הרבהביא

 רבינו שהוא נראה הוה אפריםורבינו
 מערכה וכח"א ועי מרגעטבורנ.אפרים
 : לסייס( ינצו )עיין ד' אוהא'
 )עיין נה( המ"ו נכד יראך נמדןך"ך)פר(

 : נח"נ( 1:כמניני
 מהריר בדורו גדול הגאמ ךקךננ)סם(

 אב"ד 13( ')0ירקי"ש(יואל
 חיבר בישיבה ויושב זקן קראקארקיק
 ולא העיון. בעומק הטורים על חדשביה
 וכמעט ממנו שגבה אשר קריאההיתה
 חלקי ושלשה הרח.ב. העמיק סי'נכל
 שהיר וכעוד ~ ההב. בחיי נרפסיהבית

 הרב נסע ת' שנה א"ח חלקהדפיסים
 לו והי' נ1( החיים. באור לאורארח.חיים
 וממ"ע דרישה ' ספר עם אהבהתונחה
 ונדפסו עליו. השנוה אחרון קונמרסועשה

 קצת נדפסו אחרן ועד הרבהשוכוה
 הנדפם בהרריי גאוני בשויה הרבהשובות
 וטרי שקיל דהרב מוצא אהה ושםמקרוב
 ."ט. הוספוה הרב ועם בניי הרבניםעם
 מהר"ר החסיר הרב הלמור היהוהוא
 ותהנו א' סימן א"ח כמ"ש מלובליןשלמה
 , כידוע זהב טורי הרב הוא הרבשל
 הום' במפרו רפאל מהר"ר להרבראיהי

 שכהב מקרוב לירי שבאשבה
 ב"ח הרב של בניו מבני שהואבהקרמהו

 : מחוקק חלמתוהרב
 1סר1ח 6ח7 ג6.: נתגלם 5הך דרות כס גת13ע71
 )סמ'ס עלס 7כ6מר ת1מ1 יפי מסית סיס 7גר'1גתכן
 קל, גר1ו5 כ"חסרב

 : ט"במקראק, 'ו6! )ר' o~pn פנו כמיי
 נח( ,)ק: מ' יךןפאכ"ק)ע'ין כמהך"ך)סי(

 ציון מנחםהגה
 ס' תתם 1נדסס ס"ט !נתר נ"נ וכס ונכד ע"ג תמ"כ מנת טסט ס'סר קב כס' פוכר ו6מ1:ט מקשנג(

 : nlhlr~I) סגלות )עיזי נרקיסמפעיות
 כ! 1גיכ1 ק"ו 6' 16ת וע"! כגו סי' 1ר5כי' עזם מרעגגסכ1רג ~Shl ר' וחתני h~S7 כספרו סר6כ"ן וכר"םנר(

 . : ע": סקר 6' ס'סרח., ע; הן !1.ת סגס' וע' תתקמ"ס %:' מעכס מ%:1 סג'6 ר"מ 1כ%רדג. )טר1נ6.( 3ר )ר": :ג"כרג'נ1

 סעגרס.ן: 6כ7"ק מט"ו תתן גד מטס כסרגנה(
 כריסק ג"1 כס.' c~rll ח"ח מג"ח וא"ת תמ"כ 16"ח 1עכ"מ סג"6 כ!1כ)'ן 'פס סמם) 1%"ס !6כי1 נקדנו(

 חוק פר1ונס, כק"ק תפנס, כחון סתח!תcTr: 1 כיח כסמ"ס מרס כתר גוס"! ג' קר6ק6 פ"ק סק71:!יון ועי ת."כ, I.1DIJC 5' כיח מ' סרכנ'ת 1ו' )פ"ק( בז' ר"ת ת"! :' מח"ק כפנקס )%1": 6ךר ג' 3י1סגז(
 ס' לחלי מ!6 כע!ו6, כק"ק ס,ס, הי,ס מיס ע7.ף-מת11ס, מעו.ג1,, כק"ק כ,כו, ס1ן י1קכ6, כקיק כ.ס'כס,וקמן

 קר5ק6 גק"ק 'ק6, גב; מעיזותיו נפוק ד!.ט5, כרסק (ptp ומרפטו, מתורס חקת ס71יע קי7!כ, ~ptp;ג,כ,
 סרס 1חת:ו פ.:ט:1כ מד"ק !"ס נ1%,! 1סנ"% חט:ט:ין 5גד"ק !'כ 'וד5 סג"% ג:.ס כ' 6חר., ,ספחעג"!

 tr)--h מ,'"6 נעיק.! '571 מו"ססמקוגן
 בזי כי11ג רק 1ס ס.' וצי. ת"ח( :ימן )ג' לסתר %' סר3ן'ת כעי

 3סו,: וקן חת.מת כל' חלק 61': חס 6': שקב גסל"ל תגיס גר גוס"! מ!6ת' יפ"ק סח"ק ד3פ)קס6חר'
 6!1! נ"נ !171( י:נורס1 )ר"ת '"ן י61) כמו"ס 51כ"7 ר"מ סחסיi'hAo 7 סמנן חתן ."ן צחנן כמו"ס1מ:סיג

 : :ס מ"ן 1כסגס כח"ג ספס.ס כתלת וע' נח( : מס'( סוף ס"1 מגסי )וע'ספ"6,
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נידריםימערכת16
 שק )טייו אלימאו יוחנו ףבי)מז(

 י נט( : '3ח"נ(ס5מס
 חיבר )מקרעמניץ( ידהנן נמךןף4ך)סח(

 משה דרכי פ' 'מישוראורח
 נדפס תפ"ח ובשנה הנ"ב. שנת ונדפםי"ר
 י"ר: על ום"ב נזיר חידושי מישוראורה
 בן טוב יום )רבינו' ךתרימ2ב"א)טט(

 ס( אשבילי בןאברהם
 דמשכחת וזמנין והרשב"א. הרא"התלמיר
 שלמד ונראה הרא"ה על סהס מוריראומר
 דף מלאכי יר והרב הראייה לפנייותר
 הלוי מאיר רבינו הרב רגם הוכיחקפ"ח
 לומר עוד והוסיף הרימב"א. שלרבו

 הרא"ה ולא מובהק רבו היהדהרם"ה
 הר"מ המובהק מורי רעת וכן כ'שכן
 בעצמו שהוא וק"ק אחד. אלא מובהקואין
 בכמה הרימב"א שנתב הביא הלשוןבסוף
 הרי וא"כ המובהק. הרא"ה מוריריבתי
 המובהק מורי מכנה להרא"ה דגםמצינו
 לא רהרא"ה כתב ואיך הרמ"ה עלנמיש
 אחד אלא מובהק ראין מובהק רבוהיה
 י"ד ש"ע על מגדים פרי הרבובחב

 למד הייטב"א הנראה כפיבהקרמתו
 ונורע פשוט דבר וזה ע.י"ש. הרא"האצל

 כמ"ש הריטב"א של מובהק רבודהרא"ה
 : לעיל והבאתיו דוכתי נכמה עצמוהוא

 טו'סר6 6חן וכסרס דסריטג"6 ו,., מסרח"11גתג
 י1ס6 3ן מ:י:6 1רג' ס6רכ' השי סרס ד6ךסטייטס
 : עלס גדלי 1ס6ו טק;'6 כן חג:,16רג'

 התלמוד על וגירושים חיברהריטב"א
 קידושין חידושי נדפסווכבר

 נדפסו ובאמשמררם רי"ר. תוספותעם
 סצינת כהובוה מ"ק תעניה עירוביןחירושי

 בכלל מוכה חידושי נדפסוובקושמנדינא
 יומא. וחידושי הרשב"א שיטוהד'

 וע"א. נימין חירושי נדפסוובשאלוניקא
 ומכות. חולין חידושי נדפסוובאשכנו
 נדרים נגיר יבמוה ראיתיובכתיבה

 סא( : נדהשבועות

 שנדפסו מציעא הריטב"א חידושי כיודע
 הידושי עם מכוונים הםבאמשמרדם

 השובת בסוף שנדפסו רמציעאפ"ק

 מה עם יכונו לא אמנם נאלאנטי.מהר"מ
 זקנים באסיפה בצלאל רבינו.שהביא
 אחרת. סהדורא שהם ונראה כללמציעא
 בעיר שהשלימה כתוב ע"א חירושיובסוף

 : ק"ב שנת מינקא דיאלקוליאה
 מרן מהם ומייתי שו"ת חיברהריטב"א

 חיים. במים פר"ח והרבבב"י
 הרמב"ם על להליץ הזכרון ספר חיברנם

 כמ"ש התורה בסי' הרמב"ןמהשנות
 : ק"ה ד' בדרשותיוסהרים"ם

 שהוא דרבנן בפומייהו מרגלאהריטב"א
 אבל אברהם בר י"סרבינו

 שהרי אשני~י בן י"מ רבינו שהואנראה
 י"ס והר"ר כתב ח' סי' ח"דמהריב"ל

 האיש פרק בחידושיו כתב אשביליבן
 בחידושי הוא ההוא והלשון ובו(מקדש
 בספר גם נ'. רף להריטב"אקידושין
 הרי"מ דעת תדיר מייתי חייםאורחות
 בחידושיו. הרימב"א רברי והםאשבילי
 ק"י דף בא"ח מוכה הלכות ברישכגון
 לשאול ויש אשבילי הרי"פ משם כתבע"א
 הריטב"א בחידושיו והוא סמכו מהעל
 משם ע"א ריש קי"ד דף ומ"ש כ"א.דף

 הריטב"א בחידושי הוא אשביליהרי"מ
 משם בא"ח דכותב ומנין גםהנזכר.
 בב"י מרן ליה מייתי וכי אשביליהרי"פ
 תרם"ו מימן בא"ח כמו הרימב"א.כותב
 סוכה הריטב"א בחי' הוא הזהוהלשון

 קרושין חירושי ראיהי גם ל"ד.דף
 והמה המודפסים להריטב"אוערובין
 רבינו שחיבד'ם בהם וכהוב כ"יבכהובים

 אחד לי, הראה ועוד אשכילי. בןי"מ
 סימן פוף אלשקר שהר"מ הי"ומאוהבי
 והוא אשבילי הרי"מ לשון מביאל"ד
 כהובוה.. בחידושי הריטב"אלשון

 והכל אברהם בן הוא אשבילישהרי"מ ויהכ~
 :מתוקן

 חיברו מי נסתפקו הדיינים חקות שס'ודע
 שם וכתוב בכ"י אתי נמצאוהנה
 הרשב*א תלמוד אשבילי י"א רבינושחיברו
 בורר זה פ' הנמוקי הרב הזכירו זהוספר

 סופרים תיקון בס' הרשב"ץ בןומהריש
 בהשובוהיהם: והרדב"ז אלשקרוהר"ם

הריטב"א
 ציון מנחםהנה

 : )'11רג6 מדפוס 7"1 סחבק סער וע' טסר"ק גזמן ,ס"נט(
 : הקולס סריטג"6 דפטספחת ג'דס דסכיס I1Wfit ט1ג 'וס דיו ג6ן-ד.6 סי5 ה.נותוג' ספלי טלס1ן תקורי  ס6סגגויס גססת סיג'! 63גי' oa1 גטק"6 1ך6'ת. 610, ס"ס 6,סג,!' כפס"דש"סס(
 : 1ג7ס סכ,סות :יל.ס יגמ1ת O'nOD י1ט6 ר"מ מס' ט! גס :דפסו סי,ס וטדמא(
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לשנרגזיםימערכת
�הרי"ף�להלבוה�פירוש�היברהריפב"א

�י"א�דף�סוף�מ"ק�בחי'כמאש
�וכ"כ�יותר�הארכהי�ההלכות�ובפי'קהש"ם
�נדפסו�ומקרוב�מהש"ס.�ב"ב�דף�רישעוד

�להרימב"א�יבמות�וחידושי�שבועותחידושי
�מהדורא�הם�שנדפסו�שבועותופירושי
�עצמו�הוא�כמ"ש�בזקנוהו�שעשהבתרא

�ע"ש.�מהספר�ק"ו�רף�הנוברבחירושיו
�כתב�מהספר�ק"מ�דף�יבמותובתירושי
�די�שהיה�במחלוקה�שכהבתיובקונטרס

�בהשובותיו�והריין�ע"ש.�דן�ר'�הרבעם
�ושחלק�דן�הרב�השובת�ה�יר�ל"בסימן
�מפקדא�לא�אהתא�בענין�הרימב"אעליו
�רן�ר'�הרב�שהוא�ואפשר�ע"ש.אפו"ר
�סי'�הרשב"א�בהדי�ומרי�השקיל-אשכנזי
�הרשכ"א�ימי�בסוף�והיה�כ"טאלף

�בחידושי�ועיין�הרימב"א.�ימיותחלה
�ג"כ�דמזכיר�מהם'�קים�דף�הנ�יבמוה

��ע"ש�דןלהרב
�כמה�לעשות�שהפליא�נודע�כברהרימב"א

�התלמוד�על�חידושיםמהדורות
�אחרים�וספרים�והשובות�להרי"ףובאור
�שנדפסו�יבמות�ובהירושי�לעיל.כמ"ש
�ובחירושי�פ"א�רף�על�כתבמקרוב

�חדושי�נדפפו�ועתה�כהבהי.הארוכים
�בהם�לההגונן�וצריך�להרימב"אמגולה
�חי'�נרפסו�גם�מעיוח,�מלאים�הםכי

�מהרמב"ן�נדויים�הלכוה�על�ובאורהרימב"א
����עיין�בח"א�בעניי�אני�כהבהיוכנר
�בתוך�שנרפסו�למציעא�הריטב"אשחי'
�מכינים�אינם�באמשמררם�הריטב"אחי'

�בצלאל�הרב�שמביא�הרימב"אלחידושי
�חי'�עם�מכונים�הם�אר�מקובצה.בשימה

�בשו"ת�שנדפסו�רסציעא�פקקהריטכ"אל
�מהדורא�שהם�ונראה�גאלאנטימהרים
�����יין�ל"ח�דף�בח"א�כתבתי�כךאחרה
�הם�ממציעא�הריטב"א�דחידושיומ"ש

�כתב�שכן�ההוס'�בעל�קדמוןמהריטכ"א
�מביא�ראיה�רמה�הסליחה�עמוהמרפים.
�גאונים�רבנים�דד'�והנםמהמדפיס.
�מבעלי�שהרימב"א�כותביך�שםבהסכמהם
�כמו.�שעשה�שכונתם�אפשרהתומפוה.

�יעורי�אלי,�ברברים�להשנית�ואיןהוספות
�מסכתוה�ה'�חידושי�כל�על�כך�כהבושהם

�מחתא�ובחרא�שמדפיסיםהריטכ"א
�למ"ק�הרימב"א�חי'�ושארמחתינהו.
�להרימב"א�הם�ועירובין�וכתובותותעניות
�בחידושי�לרגיל�יתבאר�כאשרהמפורסם
�הנה�כחובות�דחידושי�ועודהרימכ"א.

�מקנבצת�בשימה�בצלאל�רבינו�מ"שהנם
�לחי'�פלג�ומאן�כידוע�הריטכ"אבשם

�מבעלי�לא'�שהוא�יתכן�איך�ועודמציעא.
�והוא�למצ.עא�הריטב"א�חידושיהתוספות
�שהם�יאפשר�הרמב"ן.�פעמים�כמהמזכיר

����עצמו�סהריטב"א�אחיהמהדורא
��כמרוברלעיל

�מציעא.�דחדושי�ממהפק�אני�דעההואיברא
�מהריטב"א�אינם�הנז'הריטב"א

�להרמב"ן�מזכיר�שאינו�לשונו�מסוגיתהידוע
�שדוחה�וגם�הגרול�רבינו�עליו�לומרכדרכו
�שאינו�נלשון�הרמב"ן�ודברי�רשיידברי
�בדברי�הרגיל�שירגיש�שינוים�ושארכדרכו

�מבעלי�אינו�אבל�להאריך.�ואיןהריטב"א
�אני�ועתה�ברור,�זה�קדמוןההוספוה

�קמא,�מהדורא�שהם�לודאי�דקרובאומר
�מהרים�שבהשובות�מאחרמהריטב"א
�גדולי�רבני�וכן�להריטב"א�ייחסםגאלאנטי �שליה�הרב�אלו�שיטוה�בידם�שהיואשכנ,
�האמת�הוא�כן�להרימב"א�ייחמוםובניו
�לא�שעדיין.�בילדותו��קמא�מהריראוהם
�לו�תפס�כן�ואחרי�בכהיבהו.�סלסולנהג
�לראשונים�נרול�בכבור�לרבי�הקרשררך

��נכוןיזה
�על�באוי�שחיבר�כתבנו�כברהריטכ"א

�עצמו�הוא�כמ"ש�הרי"ףהלכוה
�ב"ב.�דף�ועל�י"א�רת�על�מ"קבחירושי

�הרי"ף�הלכות�השלים�שך(ימב"ן��
�נראה�כידוע�יבכורוה�נדרים�עלוחיבר

�נדרים�הלכוה�ל�כאור�עשהשהריטב"א
�באורו�נדפסו�וכבר�הרמב"ן.�שלובכורוה
�הרמב"ן�של�נדרים�הלכות�עלהריטב"א
�מג(�����טי.ן�בח"אכמ"ש
�דרה�על�הלכוה�רינין�חיברהרימכ"א

�על�קונטרס�לידי�ובאהרמב"ם
קלף

�ציון�מנחםהגה
�פ���סר��סחגס�תר"י,���ר��מ1סס��נחק�מ1סר"ה�ח��תסן�ת"ס�לס"ס�ג�מ1ת�ג7קמ1סב(

��פ��ע�דס~תר�ע)�מסריטגי��שגן�סרמג"ן�כי�ר��סמ)יט�סטתגר�ט)�סרג�רקס��מ"גגסגס1ת�
�מס"ס�ג�ך��גך��ך����סרסג��תס�ג�סתם�רני�גסס��ר�ס�סק1ר6�טן�ט��גסס�סמק:ט"מ
�ג'ר1ט,מי�י"ס�ס"ס�נדף���וגן�וכ"����ס!מס�רגיז1�מסי�������תרסס�ג"�סס���ס�ג'וגלף
�ג"ג�גטי�סזמק"י�ת"ס�ס1תר.ן�דוגריו�נו��קימ.ס�ח�ס�סווחגר�דגר'�סר'�ט��סרסג��מזרי�דטתג'
�גתר5�גמס�ר6�גו�תזר�������תי�ט��מסדורות�טוס�דסריטכ��שיחגר�פמ"ס�סתימת�מן�וטין

�סל.טג��עי�תחג�פ��ג"ג�ג:תק��אייו,�סזתק'��ג�מנס�סל�סר,ס,זיסאוגריו
�ע"ס:�זרו�וג���מ1ל,

� � ������ ��� � ������
� �
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נדהמיםישערכת�
�להריפב"א�ברכוה�הלכוה�כ"י�נושן�ישןקלף

�רעשה�נראה�שם�וממ"ש�לפרקים,ומסודר
�ראיתי�וכבר�וכיוצא.�לפסת�אחרותהלכות
�ח"מ�דיני�ל��ל�לו�בכ"י�הרייניםחקות
�ודע������יין�הגדולים�בשםוכמ"ש
�מחידושי�כ"י�בכלליו�מביא�בצלאלדרבינו
�סג(��הרשב"א�הלמיר�שהוא�הריטב"א�שלבנו
�ע"ו�אלנמוה�טוב�ירם�מהר"ר�

�ח"נ(ו:�י"ססכירת
�עיין�יעיש�יי�טוב�יום�מהר"ר��

��כגכגסק(�מס:מ'
�העלירסי(�הלוי�טוב�יום�מההר�נ(

�יעקב�מהר"ר�הגאוןהלמיד
�והגאון�פרידבורג�דק"ק�אב"דגינצבורג

�פראג.�רק"ק�אב"ד�אפרים�שלמהמהו'
�ונביאה�הביה�בנין�על�הביה�צורתחיבר

�תוספוה�חיבר�ובמשנה�במקראיחזקאל
�הרא"ש.�הלכוה�על�חיבר�וההלמודי"ס

�שנה�ל"ת�בן�כשהיה�י"ס�הוספוהונדפס
�פלפלא�נדפס�שע"מ�ובשנת�שע"ז.שנה

�מהרא�ש�נזיקין�סדר�על�מה(חריפא
�וחולין�בברכוה�הרא"ש�על�שפ"חובשנה
�פראג�בק"ק�אב"ד�והיה�וכו�והלקיט
�כמבואר�לאדמיר�בק"ק�אב"רוהיה

�היה�ואח"כ�הורה�קול�למפרבהסכמהו
�הלכוה�כל�על�וחיבר�קראקא�דק"קאב"ד
�הנז'�חלקים�ב'�כ"א�נרפס�ולאהרא"ש
�הלבוש�הרב�על�השגוה�י"ט�מלבושיוחיבר
�וחיבר�ורבה.�זוטא�אליה�בספרומזכירו
�בס'�ומביאו�חמאה�תורה�על�האשםהורת

�שנה�י"ר�ש"ך�על�והסכים�למנחהסלה
�ואשר�הים.�שנה�מגיחהו�והיההנקדיש
�שנת�מעלה�של�בישיבה�דנתבקשכתכתי
�ראיתי�ועהה�דוד.��צמח�מס'�הואה"ט
�ג'�ס"ק�הקס"ו�סי'�א"ת�רבה�אליהלהרב
�י"מ�מלבושי�בם'�הנאון�דברידמביא

��הי"ב�בשנה�כן�דהורהוכהב
�הי'�י"מ�הוספות�בעל�הנאון�י"ממהר"ר

�וברוסיא�ובוינא�בפראגאב"ד
�מנהגן�וירע�באשכנו�ונהגדלובק-אקא

�הרב�כ"כ�הפוצוהיהם.�בגל�ישראלשל
�השובה�מביא�ושם�י"ד�סי'�צדקצמח
�שהוא�בקראק"א�בשנה�וחהם�הוי"טהרב

�סו(��ה"השנה

�ע�ן�ס��כתירני�פ~ר:נ�ידם�רןנינן�נ(
��נורונזרינ.�יעקכרניגו

�אביר�צהלון�מןךננ�יךםז�כמןקך"ך�ר(
��הרבה�שי"ה'�חיברבתורה

�ושם�הנ"ר�שנת�מהשובוהיו�חלקונרפס
�בשנה�רהיה�כהב�ל"ג�ומימן�ל"אבמימן
�מהר"מ�בזמן�והיה�בשנים�רךהש"מ

�פינסו�ומהר"י�אבואלעפיא�ומהר"יגאלאנמי
�רבני�אומרים�והיו�לקושמנדינאוהלך

�פתח�לא�אסיריו�קושיותיו�עלקושטנדינא
�בהשובוהיו.�עצמו�הרב�כמ"שביהה
�אבוה�על�פי'�כ"י�להרב�אבוה�מגןוראיהי

�סח(��נתןדרבי
�והתר�אסור�חיבר�יוננה�מוקך"ךכ5ס(

�האקרונים�מן�והיההארוך
�הורת�בס'�מדבריו�מוך"ם�שהביא�ומהסט(

חטאת
�ציון�מנחםהגה

���ית�כת"ג��מ"ם�כן��י��סת1ר0�פ��סרמכ"ן�ט)�ם-ט�ס'�ת��תכמס���ת�כעס�גסס"ד��פמ"םסג(

��כד1ר1�מ1פ,ג�סגך��סנ�ן�כ,ס-י�חרות�פק-ק�מ5כת1�וכימד( �תן�גמו"ס�סע�ר��פתן�יו"ט����גבס�מ
�ס7ל.�ת6�ע)�ת��ט�סג.ת,��לת�ס'�כםמ1תס�����ספי'ס,�מק�ת"��יל.ס,�כמיס����ר�ו�ס�
�תגרס�סרכ.ן�מ��ן(�כער�גכ���זוע�ת�ח�ט!�ס�ס�תורת�סיטרי�ט)�הח"מ�מע"מתמס,

�כ�ר6י
�נכונס

����������תכקם�ס"ק,�פ�ן�����ק"ק�שמס�כ��כ0�ת"כ�ס��מ��גס1ף�פרט��ען�קד�הק�ת
�כ"ת�תחדס�דסמ,כס�מעיקר�יס�כי��פט.רת,��ס�סי'�י1י������ג�ס�ג�מח"ק�דגפ:קס�ע"ע�ל��ת�ד
�גת�ט��מ-ם�כע"ס�גס�ה"�ו���ר�טמר1כ�ס��ח"ן�קסדת�כמס�מ"ם�מעתיק,�ממעתיק�טסת�כס�פ!

��ס��כסוף��ז�סג��וע'�ע"ס�ס"ס�פ�פ6ס
�����כרתת�מס'�וע!�מע"מ�סכו��נכס�סר����ספרו�דקרך�ר6ס�כס�ספרו�מסק7מת�חריפתך�י!טה(

�תידמי�ס'�ם"�גס�תרימתך,����ויק'ן�וע"ס�ס�ת��ים�וע"ס����ופת����סדר�וע)�פס-נ�
�כ�����סס��רח����גט�ןס�ס

�וע'�כקר6ק���ם'�ככ.ס��כקר6ק6�סלרסת'�ס�ג�כ7ר1ס'���ספ"ס(��כ1ת�ג1ס6�כת�ט�דנם�וט���סו(
��מס�����ס.ד�גס'�וע'�ע-ס,�כס�ד�ו��ס"ט���ס�ת�טגס
�מס"�ען�סק��ט1כ��ס�רכ�����וס"�רס��מן�חתז1�ריכ"ן(�תן�גר����בר'�ט1כ�יום�רג����טז(

���ע"ס�וב"�ו�ד,ס�מ"חיע���מ6�עת1ס'�תתק��כ'�כרכ'סמקך"ס

�כמקוס�כ��גכ1ל�מ"ג(��פת��לסתר���עוג���ס'�גס�ח"�ס����ונ"נ�ת"ו�ר1ס)יס�מרכ��וט"מה(
��גרת�ס'�ע,�ח"�גס�גי1��כ��סרמ��חי'�ן�ממר�ס'�ע"ד�מחתמם�ח �סמ:כ��סרס"ח����וע)�מגיר�י�מחסיי�ר"י�סו6��ס�כע,�דר��מדגר��ט:ר6ס�כסס"ן�ע,�ספי���סט,
����ג"פ�ס1כ6�מסרי��ס)�לגו�מ���מסל"ס�ס)����ר��ס����י,�כוס�סרנ'ם����ך��עממניס
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טגריליםיטערנת
�כ"י�הארוך�וההר�אסור�מס��לקטוחמאה
�עצמו�מור"ם�כמ"ש�נדפס�היה�לאשעדיין
�אסור�ועיין�י"ב.�אוה�קל"ב�סי'בתשובה

��בח"ב�הארוךוההר
�ט��טין�אשכנזי�ידנדן�מהרעף��

��ח�ךיוגס
�ע(�המרמרת�לנח�בז�יונה�רכי��

���נח"כ(�רק:זסטיין

�מגירדנרא�ויחמיד�ירנוץ�רגנינן�ח(
�במפר�כ"כ�הרמב"ן.הלסיד

�ע"ב�י"ס�דף�הרורוה�קורא�ובספריוחסין
�שכהב�רפ"ד�מי'�הרמב"ן�מהשונ'השיגו

�רכיון�ראיה�זו�ואין�ע"ש.�גרול�בכבורלו
�לי'�פלינ�קדושה�ומרר�בחכמהדהפלינ

��יקרארביה
�ובהלכוה�שכהב�מ"ק�סוף�במרדכי�ראיהיאך

�הרטב"ן�לי�אמר�כהב�מהריםשמהוה
�כתב�ה�ובענין�ע"ש.�וכו'�יונה�רבינוטפי

�רבינו�בשם�מאיר�רבינו�כ'�שםהרא"ש
�הרשב"ץ�בן�מהר"ש�בהשו'�ועייןיונה,
�הרשב"א�הוא�יונה�רבינו�ותלמיד�רצ"א.סי'

�רבינו�וחיבר�והשובוהיו.�בחירושיוומביאו
�השובה,�שערי�וספר�היראה�ספריונה

�וחמידוהו�קדושתו�ישכיל�בהםוהקורא
�נכנסים�קדושהו�דברי�כי�לשוב�ימהרולבו
�חיבר�כי�נראה�ומשם�למאורוה.�והיובלב
�היראה�ובם'�ותפלה.�בתורה�שעריםעוד

�שניאור.�בר�שמואל�רבינו�לרבוהזכיר
�מס'�ונדפס�הרי"ף�להלכות�באורוחיבר
�וכך�מהלמידיו�הוא�הלשון�אךברכוה.
�הלמידי��לפעמים�הפוסקים�אוחומבנין
�ההלמוד�חירושים.של�וחיבר�יונה,רבינו
�כ"י�סנהדרין�בהרא�על�חידושיו�אהנוויש
�בשיטוהיו�מזכירו�בצלאל�ורבינו�עא(

�ושאר�והמור�הרא"ש�וכןהמקובצות
�מומקים

�ידעת�כבר�מנירונדא,�החסיד�יונהרבינו
�מובהק�הלמיד�שהוא�כ'�יוחסיןשם'
�רהרסב"ן�השיגו�הרורו'�קורא�ובם'להרמב"ן
�המיוחמוה�בתשו'�באה�הנהבתשובהו

�וכמ"ש�גדול�בכבוד�לו�כהב�רפ"דמי'

�כהכהי�ושם�צ��עיין�כ"ג�אוהבנדפס
�אמנם�יקרא.�רביה�ליה�רפליג�ראי'ראין
�י"ר�הביה�בדק�בספרו�למרן�ראיהיעהה
�דרופא�הרשב"א�השו'�שהביא�קנ"דסי'

�עשה�ושכן�וגו'�רפואה�לעשוהמותר
�שמצא�מרן�וכהב�עצמו.�הרמב"ןמעשה
�על�להרמב"ן�כהב�יונה�דהר"רכחוב
�מרבה�שאתה�ברכה�עליך�תבא�זהמעשה
�הלמידי�יונה�רבינו�ראלו�וראי�ונראהוכו� �והרב�זה.�לשון�לרבו�כוהב�הוה�לאהוה
�חרי�מה�יונה�ר'�על�המה�שםכנה"ג
�מוכח�ומזה�עש"ב�וכו'�הזה�הגרולהאף
�שהכאתי�סמה�גם�הלמידו,�היהדלא
�דכהב�מ"ק�סוף�המררכי�שכהבלעיל

�יונה�רבינו�מפי�הרמב"ן�לי�אמרמהר"ם
�המרדכי�משם�הדורות�סרר�הביאוכן
�משמע���ע"ג�נ"ח�דף�השוכרפרק
�דבחי'�לי�כמרומה�גם�הבירו.�שהיהקצה

�לכהרא�ובעליוהיו�כ"י�יונה�לרבינוסנהדרין
�הלמידו�הי'�ואלו�להרמב"ן.�מזכיר�אינוב"י
�בצירוף�מ"מ�לרחוה�שיש�והגם�מזכירו,הי'
�תבירו�דהיה�הדברים�נראין�הנז'כל

�שהבאהי.�הביה�בבדק�מרן�מ"שובפרם
�להרי"ף�יוגה�רבינו�דבפי'�השיבניואל

�אמן�נבי�שאכלו�שלשה�פ'�ברישברכוה
�דידוע�הרמב"ן�ומורי�כהוב�שמערקודם
�ראה�ואם�יונה.�רבינו�הלמירי�לשדןרהוא
�רבינו�מורי�דכותב�מנין�דהרשב"אהראה
�קי"א�סי'�בח"ג�ומהם�הרמב"ן�ומורנויונה
�בישיבה�נתבקש�יונה�חרבינו�טעמאהיינו
�של�דכלהו�עג(�הימב"ן�בחיי�מעלהשל

�בה�היהה�בנו�שלמה�רבי�אשההרמבין
�זכר�והסלימה�מעוברת�והיתה�יונהרבינו
�אבי�זקנו�שם�על�שיקרא�הרמב"ןורצה
�הי'�וכן�השמש�וזרח�ע"ד�יונה�רבינואמו

�בהשובוהיו�הרשכ"ץ�ן�מהר"ש�הרבכמ"ש
�איזה�יונה�רבינו�ואחרי�ע"ש.�רצ"אסי'
�רב�היה�בקטלוניא�הרמב"ן�שהיהשנים
�מורנו�הרשב"א�כוהב�ומשו"הכולל

�אשר�לרבינו�נ"י�הפרדם�ובספרהרמב"ן.
�שלמה�רבינו��דהקדוש�כ'�נביו�חייםכר
�רבינו�של�רבו�היה�ממונפלייר�אברהםבן

�גנה
�ציון�מנהםהנה

�טמ�ת�גצה�ן�סר1פ6�ל��גסס��ת1�ק1ר6�מ6ו:ייס�ס'�גריססמ6ג"עע(
�ק1רל�

�ל��ופרח�כסתור�וע"ס
�ס"ו�ע"חספרתי

��עי
��מל�ס���וגרון��ס�לכ�����סק7מתס,�ח�ס�סמדר �סה��כ'�וכסס���יי����מס"ס�ג1ת�מס'�וע)����י�ל��ת"ס�סם�ס'�תוך�ס:ס7לין�ה.ל1ס���ססעא,

��ת"ס�היפיס���ס'גס
�ו��לגרפס�ר'�סתעס�גג��גן�ייה�רסני�סח�ד�סרג/סגו��גוס��רוח�מ��ט!ט�ס�כסיר�ט5נת1�וע!עב(

�רחס�ן:�גחדס�מפטר-�לאס,�גו�תג6�י����וחמסת�הרגט�טסר'ס�ס'ג'ר�ס,

�
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גלוליםימנשכח�
�יוחסין�לספר�ראיתי�כהבי�ואחרייונה.
�ובנה�וז"ל�כ'�לו�וממוך�הרמב"ןשקודם
�אשר�ממונפלייר�שלמה�רבי�היההזמן
�של�רבו�והיה�המורה�לשרפת�סבההיה
�הקודש�מר�ציץ�פרח�הומן�ובזה�יונהרבינו
�ואח"כ�עכ"ל.�וכו'�גירונרי�הרמב"ןהמאור
�יונה�ה"ר�כתב�רבנים�כמה�אחרלקמן

�ולעיל�להרמב"ן.�מובהק�הלמידמגירונדא
�מניב�כתב�וזה�רעתקנ"ו.�בשנה�דבריוכ'

�שני�שהם�ונראה�הששי.�לאלף�מ"זלשנת
�ח'�סי'�א"ת�שיירי�ועיין�עג(�רנה.רבינו
�בספר�שם�כהב�וכבר�ת'�אותהב"י
�יונה�ר'�שהיה�כן�בהגהה�לסמהיוחמין
�שהוכיח�יונה�דרבי�ואפשר�ע"ש,�שניואחר

�והוא�בכבוד�הרמב"ן�לו�ושכותבלהרטב�
�הריש.�הלסיר�יונה�ר'�הוא�בשמואומר
�הרשב"א�של�ורבו�הרמב"ן�הלסיראך

�גירונרי�יונה�ר'�על�הוא�הרשב"שומ"ש
�יונה�רבינו�ונתלמירי�צ"י,�ועדייושניו.
�כהוב�שמהו�מן�פ,�ריש�ברכות�הרי"ףעל
�הרמב"ן�למורי�למעשה�הלבה�ראיתיוכן
�יראו�פסוקי�ברכות'נבי�ובריש�ע"ש.וכו'
�מורי�של�מנהגו�היה�וכך�כתובעינינו
�קרובו�יונה�רבינו�מורי�אבל�נר"והימב"ן

��היטב�ורוקוכו'
�של�רבו�שהוא�נורע�כבר�יונהרבינו

�עצמו�ז"ל�הוא�כמ"שהרשב"א
�יעקב�שבוח�הרב�על�וקשה�דוכתיבכמה
�דרכינו�מדבריו�שנראה�ע"ר�מימןק"ג
�מסברת�ונשמר�הרשב"א�על�יחלוק�לאיונה

�ודאי�שניכר�זה�בלשון�וכיוצאהרשב"א
�וכבר�יונה.�מרבינו�גדול�דהרשב"אשסבר
�בקונמרם�הנזכר�הרב�על�דקדקהי�עניאני

�ע"ש:�בס"ד�כ"ג�סי'�אומץיוסף
����שני(�גירונרי�ידנה�ר!בינך�ט(

��נכרוך(�זסוסגי
�עיין�עי(�לאנרסופר(�יינה�ככהר"רק(

��כח"ג(��קםחט�

�נבון�יונה�מהר"ר�הרב�מוריק�
�חנון�סה'�הרב�נזזלה"ה

�חיבר�ח"ו�ירושלים�בעה"ק�רב�שהיהנבוז
�חבור�לו�ועוד�ונדפס.�בכסף�נחפהמפר

�סובב�גיטין�הלכות�על�עצוםבפלפול
�לבל�ובאור�ע��פשור�גם�הרב�ע"דהולך
�פסח�לה'�ובאור�לסמ"ג�ראיםהוספי
�אחד-�והיה�ולקופים.�ודרושים�שויהוחלק

�לא�וכמעם�יךושלים�בעה"ק�הדורמרבני
�תסיר�והיה�בגלילותינו�כמותו�פסקןהניח

�גן�נפשיה�נח�הדור�בעון�והןומקובל. �תנצב"ה.�תק"כ�שבס�ו"י�יום�שנהס�
�דרושים�ספר�חיבי�הנזמר�אביו�מרוהרב

��בכהובים�והמהנחמרים
�ור"מ�אב"ד�ריי�ז'�ירנדץ�נמדזך"ךקכ(

�רבתי�העיר�קושטנדינאדק"ק
�דבר�בסוף�נדפסו�תשובותיו�וקצהעם.
�עי(��יונו,�בני�נקראים�ויהיה�ח"ממשה
�מפראג�תארמימ�יךנה�כזוץך"ךקנ(

�ניקלשבורל�דק"קאב"ד
�מאיר�יצחק�מה'�ובנו�ריונה.�קיקיוןחיבר
�הטפרשים�בל�עם�יעקב�עין�הרפיםפרנקל

��אור�כמנור;וקראו
�ת'ספות�ט,ין�יושח�רבינו�הרבקי(

�סה"כ(
�פסיס�כתוגס�עיף�יוסף�מהר"תקק(

�ע�נח"נ�
�ספר�חיבר�האזרוחי�יימק�כפה'קי(

�מערכת�בנרפס�כמ"שהמילואים
�דמובירו�ב��נחקק�נו5י6יס�מסר��ייןמ"מ

�ה"ר�הוא�שהוא�ואפשר�הרשב"א,בשו"ת
�קערת�שחיבר�מפירפינייאנ"ו�האזובייוסף
�ואה�הנור�אה�צדיק�לשון�נבחר�כסףכסף

�ארש�על�בצאהו�שמו�ביהוסףהערות
�מוסר�חמורו�בנו�לידידו�יחן�כןתמדה
�מדובר�ירידות�שיר�מהלכין�שריי"ןמלכים

�ציון�מנחםהגה
�רפת�חגמ'�סרח�סרסכ��כסס�יסי��טכ"כ�ספח(�ח�ט�כ"י�דגלי�סעס�פי�מתג�עיס�געת"געג(

�טג��סין.�טפת�כס'�מסרס��ע"ס,�וכו'�מחסיד�וגס�רגיל�סי�גי1���גן�וגס�רגיש�תסורס��חסור
��ק�כ���תסן'�טן���

�וכמ"צ�סיס,��ד�לק�יס'�חייי�ית'�וכי�ס.ת�ס'���וגס�כ:י�תקעים(�רפ�ת��עי��גח"י�ס'�חי'�נסער(
�גק"ק�גךפס�עה(��מס�גססכמתו�ו��פיעק)ססכל�

���
��סע�ת�ס'

��מולס�גתוס1�מי�ט��ג'�טן-ט�טגפ!�נס�ס"ת�כמס�ס�ו'ס���סי'�סיוטן�ס'�גליסעז(
�פעגת�כפגת�וע��תס"ג,�ס'�גכר5ין�ספסר�סרעמ.סי6�בק"ק�ודיין�דלטן�טסם�פל'�י1כף�ת�ס�סרב���עז(

�סיע*�����גמל�רפ"י��ותן�גסתל�גיס�ע"ד�וטעמז1ת�סתפ!ס�ע!�פי'�יסף�גחל�מסר�גס�ה"גח"ג �סגפו�גסירוסו�גפסך��סס�רשתי�ויממת�ס"ןי�טת)ת'ז'����שרר'ן�ע����כגר�ו�������עייס�
�גס'�סגדם�טל�סססיס�וגגתוגת�ע"פ;���ן�ג6�וגן�גסנ��יזך�טת'�טד�גתחג1ן�וכן�ג"ס�����ס"ן�תות

����ס"ן�וניגס'�י��לי�ית"ג��יטס"ל�ס"ט�יוסף�יטסי�ספת�גס�יניף�וט'�ג1תעו�סי'טתתלס
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מאנרוליםימערכת
�יקרו�מה�ולי�ידיה.�עשר�נכבדותבו

�למיכס�ובעינא�שיריה�והמוןדבריה
�עח(�צעא

�זקן�איסקאפא�ירמץ�מהר"רק�
�ומופלג�בישיבהויושב

�חיבר�איזמיר�קיק�רב�ובזקנהבהורה
�חלקים�ב'�ונדפסו�המורים�על�יוסףראש
�מהרחיש�בזמן�מ"מ�וקצה�א"ת�קצהעל

�תשובותיו.�קצה�ונרפסו�וסיעתם.ימהרימ"מ
��עזרא�ז'�טהר"שותלמידו

�אחר�אירגאן�ירסס�כמןץך"ךקח(
�תלמיד�ליוורנו�ק"קמרבני

�הכהן�ממהר"ב�ובקבלה�פאס�רימהר"ש
�ומהר"י�אמונים.�טומר�יוסף,�דבריחיבר

�עמ(�אחד:�בפסק�עמו�הסכיםרוזאניס

�טקריס�טייו�א4בו�ירסס�נפדץר"ךקט(
�נח"נ(

�חהנו�א4מושנינו�יוסף�מהר"רקי(
�המחבר�הרב�שמחה�מה'של

�חנניא�מהר"ר�הלסיד�הגיטיןשמוה
�בק"ק�אב"ד�גאון�מהר"ש�חהןמאימאצק
�והרב�משה�פני�הרב�בזמןבילוגראדו
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�סגיי�ט3סל�ד��ד�ק'����וגתוס'��ת.���מת"ג�����סדר�ס'�חי'�וגס�טריגין�סירתן�ין�ס'�וחי'צב( ��פ"ס�ל��צד(��ס'ץ�דפס�לסתיס�גייס�גס,�יכנס�צג(��סיס�סיג�דר"יסדור
�ס*ליגיסו�ל'�טגי1ת�ס'�ו5י!ג�תי.ס�ע)�פי'�����יס1ז�����ט5ט-�ס'�חי'�גס�ג�ן�סי'���טח"כצה(

�יפיתן�חג'�סליו�יסט"ס�מחסיה�סתם�גסס�טכגסו�ספו*ל�פררם�ותטל���רס��ד'��ית�טל�ועי'פל�
��ספ"ס�גוע�מןיס'
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מנגדוליםמערכת
�בן�יצחק�בר��יום"�מהר"רקת(

�סמסגס�סי'�סייןארופלא
��נח��סרת�סס)

�דיוק�יצזץמ�וכר�ירופף�כבנ"ךקת�
�נח���סמירס�ננפחסיין

�חם*ד�דברת�יךםף�נ2ן:ך"ךקתכ(
��מסר5גי(���מס'עיין

�דק"ק�אדד�כ"ץ�ירסף�ב2דץך"ךקמנ(
�שו"ת�חיבר�צו(קרא"א

�ו0ור"ם�הרש"ל�בוסן�והיה�יוסףשארית
�ס'�והגיה�הדפיס�והוא�ההנ"ההבעל

�ימים�ושבע�זקן�סנוחהו�והיתההאגורה
�ישיבה�וראש�אב"ר�והיה�שנ"אשנת

��לנסורות�והגיע�שנה�לחמישיםקרוב
�נניס�טין�צז(�כספי�ידכטף�רזקתד(

��נח"נ(ככף
�שו"ה�חיבר�לב�ז'�יךנטף�ב2דץך"ךקמת(

�בזמן�והיה�חלקיםר'
�נירושין�הלכוה�בב"ס�ומרן�וסהרשר"םסרן

�הבהובים�והלשונוה�מהשובוהיו.העהיק
�מהרש"ך�ק-בל�ח"א�בהשובה�בנובשם
�כמ"ש�עצמו�רמהריב"ל�דיליה�הורהשהם

�הראני�וכה�י"ב.�סי'�ח"נ�מהרש"ךבשו"ה
�שלמה�חשק�שבם'�נר"ו�מאוהביאחד
�סמהרש"ח�הביא�ה'�אוה�ב"י�הנהה�ר'סי'

�שם�על�הבהוב�שכל�ל"ז�סי'בהשובוה
�עצמו�מהריב"ל�מהורה�הוא�בח"ב�נםבנו

�ובס'�ע"ש.�סשה�דבר�הרב�עלוהשיג
�ננה�הרב�מהשובות�נסהייע�שלמהחשק
�לא�וכעת�כ"ט�סי'�נ'�כלל�ח"םורדים
�סי'�בשויה�סמהרש"ח�אה�בנו"ר.סצאהי

��הכי�משמע�ל��וסי'ל"ו
�וחידושיו�השובותיו�חלק.�ד'הריב"ל

�הדורות�ובסרר�לכל.מפורסמים
�ואין�ע"ש�בזה�ערבוב�יש�ע"א�קון'זדף

��להאריךצורך
�כי�מרן�אחרי�שנים�איזה�ח.הריב"ל

�משנה�שפר�מביא�ב'�סי'בח"ד
�התשובה�וזו�כתב�נ"ר�סי'�ושםהשל"ת

�יוסף�בית�המחבר�הטובהק�הרבהביאה
��ע"ש�וכו'�ז"ל�הואוכהב

�כ!ינ�ט���וכלדי�ירכתה�ךצנינךקמו(
�כסאו�על�וישב�הרי"ףתלמיד �ספפון�תסרס�סגי�מללס�סס.ס�������וי,

�פוייס�ח'�נתפנן�גוס�ן'�כצפון�ו1פ6�גן�ספפ1ןס5דיק
�ע"ג:�ו6ן1ר6יס�תפייסוסקר

�כטה�פירש�סיגאש�ן'�הלוי�יוסףרבינו
�לבתרא�חידושיו�ונדפסומסכתות

�הביא�וטהם�שו"ה�להשיב�והרבהושבועות
�ש�הצעיר�ואני�בשימוהיו.�בצלאלרבינו
�וויטנין�כ"י.�מתשוכוהיו�אחר�קונץבידי

�אנן�הרב�פירש�הרא"ם�ליה�קרוהפוסקים
�ר*א�משנת�הרי"ף�כסא�על�וישביגאש,
�נדפס�ומקרוב�ההק"א.�שנה�עדתהס"נ
�עור�שיש�ספק�אין�כי�מהשובוהיוחלק

�יצאו�לא�ועדיין�ז"ל�לרבינוהשובוה
�צח(�לאור

�הלסירו�ז"ל�מיגאש���הלוי�יוסףרבינו
�זכרם�הרמב"ם�של�ורבו�הרי"ףשל
�לרבינו�שבועוה�הידושי�נדפסולברכה
�חירושים�לירי�ובאו�תליתאי�אוריין�בס'ז"ל

�וראיהי�כ"י�הנזכר�ז"ל�לרבינולשבועוה
��הנדפס�על�הוספה�בהםשיש
�הרב�בן�נזיר�הדהי�יומת�מהיקחי(

�נזיר�הלוי�מהר"מהקלוש
�הרב�של�חבירו�ירושלים�בעה"קהיה
�ת"ו�חברון�בעה"ק�נהישב�ה�ואחרפר"ח
�שו"ת�חיבי�במצרים�היה'אב"דואח"כ
�מהר"י�הרב�וחהנן�חלקים�ב'�יוסףמסה
�שערי�בכ"י�לו�ועור�שושן�פרח�חיברויין

��תורה�ושערי�אורה�ושעריישועה
�מאיר�בסהר"ר�ירסס�במדץך"ךקתה(

�נח"ל��מנססטיין'פרי
�חיבר�בפיליריאה�ירועף�נמוץ'קמט(

�כנה"נ�והרב�כ"יהשולוה
�שלום�בס'�וראיהי�מהשובותיו.מביא
�שהמכים�בכ"י�ז"ל�קאויס�למהר"םהביה
�עה"ק�בשליחוה�כשהיה�הא'�הרבעליי
�זרע�בס'�והשובהו�שצ"פ.�שנה�ה"וצפה

��כ"יאנשים
בה'

��ציון�מנחםהנה
�סלמתק�סג�סל�גס����פות�י6חל'�סרת"ת�סו�ג'ס1�נס�ס��ססר'�פ"ק�וס�ויסנןצו(

���סרנגית�נ"י
�וגס�וסף����גט!�סנ�ן�ס)�ח1תו�ח1ו�ס�מ'�סרגגית�ת�גס6�פ��ין�ו��סכג6�גהנ"עג�ד5

�זקות!�ג"כ�י1תל�ט"מ�יוסף�סכרית�גע!�וקן��תו�גין�סרמ���פסר�נתסיס�פ"ק�תסב�כס"ס����
�מס��כסוף�סין�מנס��פ'�פיס�זגריו�גרת���סגוכר�קפ!מן�בי"ס�כיון�מס�סרמ��סג'וקן

�ותה"פ:�מס�ושח"ג�סססי��ף�ספ6ס�גתת1ת�וס"�נספי�גן�טקכ�גן�יוסף�ן�פקרי���גן�וסף��ס�חתסצז(
��פ"נ(��נא�תיתיזו�סרמג"ס�סני6ו���ת�חס�י.קיס�מח1ת�ס'�סגקר6�סידות�וס'צח(

�מסרי"ק�פ'�סרחן�כן��������מגט1גס(�ספס1פי�ת�סי��גד1ס�וסכנו��רן�וליס�רפ�סרס�רן��
��סס6�ס'�סה"נ�ע!�תסרי"ק�תי'�גדפס1�סיס�ויד�ר��י�ז�נטג"י�ג��ס1ר�ת�גס�סס�ס1ג6�וקט"ג,�ק"ש��ג�
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גדוליםמערכת86
 nhb')קג(

 6סו )עיין נחמולי ידם"
 : ההשב(סגח)יס

 היה נחמיאש יךכמף ךגבינך)קג5(
 בסוף כ"כ הרא"ש.הלמיד'

 צט( : בדבריו עייז החרדים ספרהקדמה

 מזכיר מניקולא ץרםף מלבינך)קג3(
 אין פרק הגבוריםשלטי

 :מעמידיו
 % הבו מאנים יוסת דבינו)קגנ(

 דף ע"ש חרדים ס'הרב'
 בב"י מרן ומכירו ויניציא ד' ע"בכ"ג
 והסכר לאיה ובתשובותיו י"ג מימןא"ה

 ק( הסבי"ט: היבבתשובת

 )עיין מאמוד ן ירסס כפן:ך"ך)קגד(
 כח"כ(": ניאכףכדיה

 סרמ"ע 3ג3גסה. מיס 'מס, )טיין קא( םאמיבה יוסת כמהרהר)קנס(
 :מס5ג.(

 ראיהי סאךאגרםי ידםק בפדץך"ך)קנו(
 םאראנוסי להריחבמנהב

 סיסיליא מגרוש שהיה שכהב בניומבני
 והוא מצרים לג-.ן ובא ה' אהוקדש
 צפה לעה"ק ועלה הררבץ: שלרבו

 והאריך נסים כמה לו ונעשוהוב"ב
 : הרבבשבח

 י"ר דף כגתכ ?"יי.ס פפר !סרג רעת.וגן
 16) 1ט,ג וגוך ו:ג'Irlh 5 1ר6? סייס o~snפסיס
 עיטן. י 'ס' :קבר וכס 5!ע6' גר יס1דס רכ'סתם
 הלסיד עירא ן' ישח כןהן)קנז(

 עם וטרי ושקילמהרעדים
 סלך ומשא יוסף עצמוה חיברמהרש"ך.

 בהקרמת אך נדפסו. לא חבוריוושאר
 : נחמדים אחרים ספרים שהי"ל מבוארספריו
 )טייו קנ( שאסי ויטף כפהך"ך)קגס(

 מטראגי(:תסר"ס'

 מנהני היבר איברן ירסק בפה')קגע(
 בעיר הנוהגיםהבדיקה

 כנה"ג הרב דבריו ומביאשאלוניקי
 : הדיו-נטרפוה

 קג( פייאמיפפה ירמה כפדץך"ך)קם(
 בח"כ(: גדקס)עיין'סתס

 בישראל כחירמון יךכ!ף כפהך"ך)קס5(
 הרב של רבו שמו 'גדול

 וחתימות תשובות כמה לו וישמהרשיף.
 חשובית שני והזכיר האחרוניםבספרי
 ע"ז סי' ח"ג בשו"ת המבי"ס הרבשלו
 בדבריו וטרי שקיל המבי"ס והרב ע"הוסי'
 רב הוא כי . בשבחו סיפר קס"אובסי'

 ויחיד גדול והוא וזקנה בחכמהמפורסם
 להורות רשאי אדם שום ואוןמוסחה

 : ע"ש וכו'בפניו
 : גת"נ( יוסף חק)עיין קי( פךעמסלא ירסס כמדץך"ך)קסנ(
 צאייאח ן' יךסף כןהך"ך דץךב)קסנ(

 וראיהי יוסף ביה מוןנומן
 ספר ראיהי גם כ"י, מהשובוהיו ניולס'

 הצירוף בחכמה כ"י גדול ס' יוסףשארית
 בעה"ק שתגרו שם ונהוב יצירה ס'ופי'

 שהיבר כתב ושם ש"ט. שנה היוירושלים
 וכהביס השהם אבן ס' האמתבחכמה
 כ"י ראיהיו השהם אבן ום'אחרים.
 ,"ל למרן רוכל אבקה בהשוביהוהוזכר
 יו"ד סי' עיין השובוה. א.וה ow לוויש
 קליט ומי' קט"ו וסי' נ"ח וסי' נ"רוסי'
 קה( קפ"מ: וסי' קפ"ת וסי' קפ"ווסי'

 )עיין קי( לצרפתי ילוטף בפדט8"ך)קמך(
 נה"כ(: ייכף 'יז

 כןהך"ך בפרן)קסס(
~DY 

 קו( מאךן
 'זצ"ל מסרח"יכת3

שהי" ציון טנחסהנה
 : לסתר ימג1ת פי' W"7DD גק'.ק וו :ובס וכעתיט(
 : ע"; ו"'ו דרוס ת.נן סריי גדרסית תמ"ס נ"י סרת"6 כס ,מפער גפגס ע"כ כס' גטסרק(
 : 1'( סי' פ' 16ת )וספיג 'ספות וגוס פ11ס גדין קודם פקר6'- ס' מפריס ג' 11 יחס עסס"דקא(
(apסמ"ג(: )16"ח סנד1ן סרג כסס ב"פ יוסף מתם וסוכך )פ"ר יפ"1 זגוג ד' תגמיס למוגת ופיס קנ : 
 ס' וגסתם מס ספרו גסקופפ 1;פ"ס כרעסל* דוד גיו"ט פסס יוסף גקר6 ס"  יוסף חק דגריפ"ס 51"פקד(

 כגר יוגרסו מפסיס נתוות נספגה סו* פפרטפסח סריי ו*פגס גחו*, ר'א מגע תתן ויי' יוסףיתוגח
 נס סי' )1161. כוס .מעיר סן6 .סמעת.ק נ"י סתגס פי h'SD~S ים  כ6ן וגס פיס 'י"ס כס" לפפלס לחייוג6

 : פרעפסי5( מקיקסו6

 עמם. כמ1ס1 נטכסי1מגוין .י., י. 1.'ב הג'ע:ה:מ%; %;'ן%'5%נ"",נ:',,'('מג"
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מדגדוליםימערכת
 כשף וסDlh 61~' 3ר 'ס71ס רח' מסרסשבמתסיס
 6תל olpn)1 6,.י1ת, מגחי' 6ntShnt~ 6101דה"ל
 תמס סמג"ד ,סרב 1סר6"ס סרסנו מסרס סס61גתג
 ס17כל סמייך 1fats וכס 1ג6ו:'ס. ו6מול6יסתגסס
 מסריס סתס'ד סרג וכגתכ מנ.דמסר.ס כס' גמפ1רמגו
 ס"ס סרג ,סכ'6ס ססכ1ע1ת תג 716 כמעמס קיקכןגן

 שנהפשטו מפורם' וחשובוהו גדולינווהוקף
 יוסף ביה הקדושים וספריוהוראותיו

 הגולה הפוצות בכל וש"ע משנהובסף
 קודוביר"ו מהר"מ הרב הלמידיי ימגרוליקח(

 מהריר והרב גאלאגטי מהריםוהרב
 הגמרא עלל. מרן חיבר ועודאלשיך;
 הביה ובדק מישרים ומגיד איהושויה
 מבדק קונטרסים כסה חסרו אךונדפסו.
 המשוער לפי מישרים מגיד מ' וגםהביה
 מחמשים. אחד הוא הנדפם הקצרהבדעהי
 טורים לשאר השייכיה שו"ת חיברועוד

 איזמיר בעיר כ"י תשובוהיו קובץוראיהי
 והזכירו המשניות פי' חיבר ועודיע"א.
 פי' חיבר ועוד מת. מטומאה פי"טבכ"מ
 כמ"ש ההורה על והרמב"ן רש"יעל

 : א"ה בהשו' חרב בןבהקדמה
 סקךוס'ס. דגר.ו מכת, סע:,ס רוב !פימון
 נ"ט יף h:l1'D כקו:ערס tlh7:hDSh )מסר"16ר6יח'
 שפוסק מ. גגות ,ספר מר; ירך 67'ן סכתגע"6
 סוס 61:ר חס.7'ס. משת ס'6 ו:זס:ת1 כ11ת'ס6,7
 מוווד1ן סר"6 חסכת ע) י"ג ס.טן o"h נכ'"מדתו
 D'"1tC סרג 1סת'ר סקס מעכס מעי מכרחוס"ס
 כ"ת רג'ג1 סי6 סוגך " :מסר )י 16מר לכ' מ:ג7.י1 עמד .וכף 7טסר"ר כתג קפת וגסים; קפו כ.'ח"6
 "e"Shs כ7':' פרן כתכ1כת 63ורך מפור: סדכלסר. :כ)נ !דגר.ס ,ורך ו6.ן סס6ר'ך. C"D ט:"! וכו'יטף
 סלנ דגרי ט, וקמלן ת:1כ1ת וכמס זיוית )קכ!1כס

 : ע"ס סדר נ17!. 1תס1כ1תהתכים
 צ"ז סי' בא"ח אפרים מהר"ר אביו הזכירמרן

 מ"ב. סי' ובי"ד קט( הרנ"א וסי'בב"י
 ן' חיים הרב המי מורי כהב שמ"נ סי'ובא"ה
 הרב חמיו הזכיר הכ"ה סי' ושםאלבלג
 .צחק מהר"ר הרב דודו ומר מבע,יצחק
 השובוה ובסוף קי( יצחק הולדות בעלקארו
 האריך ומרן דודו. מהרב תשובוה ישא"ה
 בעה"ק ~שמים ועלה שנים פ"נימים
 כמקש קיא( של"ה נימן י"ג ה' יוםצפה
 ודלא וינציא דפוס ח"ד הרמב"םבסוף
 דיב נפשיה דנת הדורוה קוראכמ"ש
 היה קארו שלמה הרב ובנו של"ר.שנת

 אחת השובה והובאה קושמנדינאמרבני
 למהרח"ש חיים בהורה הנזכרממהר"ש

 : נ"ה סי'ח"א
 הלמיר שהיה הדורוה קורא כתבמרן.

 ע"ש רב בי מהריי מהרבמובהק
 כזה מאד מסתפק ואני ע"א. ל"הדף

 אנדרינופלא בעיר רפ"ב בשנהשהרי
 שהיה נמצא יוסף. הביה לחברההחיל
 והיה מגיר לו היה וכבר בהורהגרול

 הרב עם שבועוה בליל נוראהמעשה
 של"ה. הרב שהביאו כמו אלקבץמהר"ש
 הרבנים עם וחתם שליניקי ררך מרןועבר

 באופן שם הדורוה קורא כמ"שבהסכמות
 בחכמה הדור מגדולי היה לצפהדכשבא
 בהורה שיהיה. יהכן איך וא"כויראה.
 לזמר וב"ש רב בי מהר"י עםהלמיה
 בי ממהר"י מובהק תלמיד שהיהעליו
 הלך דמספרד נראה רב בי ומהר"ירב.
 דרך קלך ואח"כ שם רב והיהלפיס
 שלא שנראה באופן לצפת תבאמצרים
 ראהו לא ומרן טורקיא"ה בגלילוההיה
 נראה לכן ח"ו. צפה לכה"ק בהליכהוכ"א
 ז"ל שהוא אחר רב בי מהר"י הרבכי

 ומשו"ה בצפה למרן הסמיך הסמיכהקיבל
 : הרב מורי קוראומרן

 גח),ס טעילתו 6חר ו") מרן לגייס ס171ת ת7ס ים1י6ס
 3ס) ממסיד סג16ן סכי16 וס 1ק1גטלס 6חד גד1))6דס
 סק7וסס, וכורת כפילוס ססמיס שסר כספרוסן"ס
 )מ7פ ג6תל כסגת ססס' )'י כן מתח') סק1גערס1ר.ס
 )עוכלו גת)ופי לקיתי 5פת פס )'קילס ס:ס"ס סגתחפן
 חרג כס6 סי ',סב 111ק") t~hp, 'וסף שמהרירסרג
 לגג' תכעיס מס גסיו סרק'ט כנסר מבייליס ופדומ6ד
 גמסר"ל ס:גיד גיניסס מלכס סכרת' יספל. )ת.ןטקס
 1כ1* רב כי יעקב כרס"ר ו!רגיגו :וין מכסן'!חק

 גישורך: ס"מ וכו' קק"ק קומר סחכם.וסיס
 ננסות )טען מרבן ירטת מ"ת)קמו(

 נח"נ(:עו)ס'
 נן )עיין הנ"ל נכר ירושף כנ"ך)קמו(

 : כח"כ( יוסףסורך
 במלכות היה הרלךו יךמת כשתריך)קמח(

 קם"ט. בשרש e~o1סאבויא
 ומהרי"ו מהרי"ל על נותב ומהריקנוקיב(
 כמ"ש מברונא מהר"י על וחולקז"ל.

בשרש
 ציון טנחםהגה

 :  תקודי( (tpt)t)hc 5דיויס קור גסס פכהס 61גות מס"ס ימ"ח דרמות ס' גס לו י:ופסקח(
 : ספ"3 כס" רס טס 65%ת' hS קי( ; ע"5 יס5"6 עפ"ג גסי' יו סירס וסורקט(
 גקריס5 יסטר כי  ספפת' 1עתס י1"ל 1"ל סרפ"5 טל 3סספדו ס"1 3ררסותיו פון מ"י סג' פ"ס וליי"וקיא(

 לחרי ע"ס 510 1"ל סי' ט"מ 1"ל סלח סר'" D"e טל 1סגס 'סריס תניריס ותי' 1"ל h"moסג'
h"mn11? יפטרP סייס ג' לו : 

 %יריש ט' יסלסל לכל סירותו 'ohi  לפגעוגס( ופ5יטלי5 סטטוטי' גדלם 5טכי1 ולרך יחס סרפ לרפת 5רןקין(
 פסתו ס' WD"( טל פסרי"ק פי' ידרסו סיום ועד ר"6( יי"ן לעגיי 35יו סור16ת גס סס וסונף וקט"3, ק*ע 5"03"
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גדושיםימערכת88
 על קשתו דדך פ"נ ובשרש קם"מבשרש
 הדורות ובקורא מקושם'. קאפמאל..סהר"ם
 הלמיד שהיה נראה קם"ג דמשרשבחב

 ]היא[ ההיא ' ההשו' כי וליהאמהרי"ל:
 ש מהורהו ואינה כמש"ל וויילממהר"י
 למהריק"ו קדם ומהרי"ל קולון,מהר"י
 סימן בתשובה צבי מהי"ר הגאוןכמ"ש
 ומאי יעקב. שביה הרב על והשיגקכ"ד
 בח"ב יעקב- שבות הרב דבוריהרהריץ
 מ' סוף כמ"ש זייניה והלי קייב סי'ריש
 שהביא מה וגם ט"מ שהוא נראהיוחסין

 סי' וסוף נ"ב מימן סוף מהריק"ומתשובה
 אמר זה דמי ראיה אינה קכ"ב וסי'ע"ב

 הירוע מהרי"ל הוא שם שמזהירשהרב
 מבני טראבום יחיאל והרב ביהידעסיקנא

 מהר"מ בשו"ה כמ"ש קולון מהריי שלבניו
 נהבקש ומהריק"ו כ"ה, מימן סוףוכוה

 ובשרש קיג( ר"מ. שנת מעלה שלבישיבה
 רררקי מקרי עבודהו על נאנחע"ב

 ס"מ ובשרש בסופו. ע"ש יפיםבחרוזים
 זצ"ל: הדור מופה אבי מוריכהב
 היה קורקום יוסף כהר"ר)הסט(

 ספרד גרושמיוצאי
 ומביאו הרמב"ם ;ל נפלא חבורוחיבר
 ורעים ספר על נדפס ומקרוב בכ"ממרן

 כמה מביא נחום תון והרבלהרמב"ם.
 הר"י עליו כוהב והררב"ז ממנולשונוה
 בתשובה בהדיה ומרי ושקיל חבריןקורקוס

 D"W:סי'
 על שחיבי חבורו מלבד קורקוםמהריי

 על שו"ה חיבר כידועהרמב"ם
 שעשה וכמו ממנו ששאלו הרמב"םלשונות
 וראיתיו הרמב"ם על חבור שחיברהרדב"ז

 בהשובוה כמ"ש שו"ה חיבר וגםכ"י
 השובוה קצה לידי ובא בוויניציאישנרפסו
 וזכיהי הרמב"ם לשונוה על קורקוםמהריי

 ח"ב שאל חיים קונמרם בסוףוהרפסתים
 בחשובות קורקוס מהר"י הרב והוזנרבס"ד.

 דתשובת ודע ר'. ומי' ק"א סי' רוכלאבקה
 השונה אין רובל אבקה שבספר י"וסי'
 קורקוס מהר"י תשובה הוא אלא ממרןזו

 סי' ויניציא ]ד'[ בתשובה הרדב"זכמ"ש
 p'tnD הקמן בספרי הדל אני וכמ"שש"מ
 ברכה בשיורי ונם ס"א סימן י"רברכה
 ח"א המבי"ם הרב בהשובוה ועייןשם.
 קורקום מהר"י עם ומרי דשקיל ר"צסימן

 השובוהיו:על
 מרבני אחר להגבבי יךגמהח מה')קט(

 פני הרב בזמןקשטנרינא
 מקצת יוסף רב ספר נדפס ומקרובמשה.

 קיד( : להרבתשובוה
 רס"י )סיין קטי( מרא ידליף ראיינך)קע5(

 וכו'(: סתעח'ך"ס
 וישב פ' התורה על רשב"ם בפי'וראיתי
 שכהב בשכם רועים אחיך הלוא פ'על
 והנאה חברנו קרא יוסף מר' שמעהיזה
 רש"י בזמן דהיק למדה הא עכ"ל.לי
 בתוספות ועי' רשב"ם. נכדו של גילוובן

 ח"ב הלקם ובשבלי ע"ב. מ"ו ד'ערכין
 פירש זצ"ל קרא יוסף ור' כהב ם'ס.'

 וכו': בהרפים שאיל בת מיכלבענין
 משלי בפי' רש"י הזכירו קרא. יומףרבינו

 כ"כ פ' יח וסימן כ"ג פ' ו'סי'
 פ' מרשב"ם הבאהי ולעיל דוכהי.ושאר

 :וישב
 קטז( מךיבפניץ )יוסף( כפחך"י)קטב(

 ~הר"מ הגאוניםהלמיר
 מהריר בן ישראל ומהר"ר ההגה"הבעל

 מהסמ"ג הלאוין חלק באורי חיברשכנא.
 קי!( שס"ה: שנ' ווינציא בעירונדפם

 כפדןך"ך)קטנ(
 הוזכר משדייש ידם"

 ה"נ הרשב"אנתשיבוה'
 שנ"נ: וסי' מ"גסי'

 דרר חיבר וגבני ז' ידליף כפיקך"ך)קעי(
 : הרמב"ם סדר 'עלהמלן

הנ"מ
,ש ציון מנחםהנה

 מי0גי5 ט1ר'ס ל' נדרסו ;כר מסר'"ק ןכומן קג"ט מפנין גפ' מס לכ' מ' ס) סגת סלכ זכר. :דחו 1כ,סקיג(
 חו"ש לק (CD7 )* ליס ס' קרס 1סר' ע"ס תטיו"1 סיע גסייך וכן D"C 16"ח DtiC 737. ה"1כסר:

 י6 ת,ס 1ת1ן סס, גטר6 ג' 15ת 1עח"כ ס!"ס( תמו ג"ח ק1ו' סקס ש"ס ' ט' ס6ק1 די %"ג'6 )כט.רו;7
 : מ6ו 1;7רכס סכגת1ג'ס ט1ר'ס ת7' )30'6 'גוי )6 1ג' וו ר6" ית1ת'יעה

 : ת!"1( )ק1סע6 6)פ6:דר' סר'" ח" עטקיר(
 וו יסתר su י"פנ'ג 1כטיר 6'1כ ע) גס :ת,6 יסס DO' 1ג16)ר לכ'" 'רת" עי ט'ל1ס1 :ימס ט6ר'ו 1כקת"לקטי(

 ע)ת1 6ת ח1ת0 1ס" 57סג1ויס סמחו1ל עי 1פ.' 5הר1:יס .,ס 6ס 6 1 6 6
116

~olf 

 : נתענן גן
 ס'"ד: מקלעתכן גסס ממ"ר גסק17סקטז(
 רפ"ג )טסטל לק וג'ל 1)6קיז(

 67כדין. סי וחגי
 ע"ס, 1ג1' 1חו'ת'י 7"ס )"ס סי 16ת וע") יוסף רט6) ;קל6 ס" הס' נסער )ם"": 161)0קיח(
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מהנכוריםימערכת
�עיין�שמיימהארפ�יוסף�הנ"מ�קעס( �קיפ(��נח"ג�ייסףי"ייו
�בנריה�שין�המכונה�יוסף�רבינוהפי(

�ס"ה�דף�הכלנוהביאו
�קכ(�ע"נ

�בחשובות�קטלרבפ�ירופף�במדץך"ךקעו(
�יחייא[�ן'�הםמהריר

�המהבר�הרב�השלימם�שלא�השובוהנאיש
�אור�השובה�מצא�שלא�שאלות�איזהאו
�ההשובות�וטיים�הנוכר�יוסף�םהר"רחיל

�וכחוב�השיב.�השובה�נמצא�שלאולשאלוה
�אי"ש.�לתום�או�שלום�יוסף�המסייםשם
�שבס'�הרי"ף�הנהוה�המים�ררך�בסוףגם

�למהר"ר�רפסקא�סיומא�יש�ישריםהמה
�נזיקין�אכוה�וד'�בדיני�והוא�שלוםיוסף

�בשו"ה�הם�מהר"ר�הרג�למ"שתשלום
��י'יבסי'

�רופא(�שלמה�יוסף�יקש"ך�כזדץ'קעח(
�קכא(��כח"ג(�חלים�טייןמקאנדיא

�במהר"שימת�כזזץך"ךקטט(
�יוסי��ייזאבוהב
��כנ"נ�סופרים

�בהגהותיו�לעשות�הפליא�אשר�הגאוןהוא
�והרבה�והרא"ש�והוספות�ורש"ילהלמוד
�סקום'�וסורה�ציונים�להציב�הרביםלנכות
�ידות�עשר�ההלמוד�בכל�והרמב"םבש"ס
�אמשמררם�בדפוס�קודם�שהיהסמה

��לסובה�או"חשנה
�ותקל�פעמים�מ"ג����כי�מתתו�ססגסולמעתי

��ס.�ויקרס�גיס�שגרת�וק"פ�סס"ס�ו1יקקוחקק
�לסופיפ�סיס1עות�כוס�סלג�תתן�קכג(�וכגו��

�וכקו.�ג6עסקליס�קרתו�וס7פיס�סגסתויו�ע"פסת!עיז
�סיעד�סגוגר�סרכ�ען�נפי�ת�וממעת.כפרנקפורט,

�זכליו��ו�עמס�ת1לס�ו!מ7�עעומז�תורס��כ"ס
��עיינו�ינן�וגות1�מסר6סאיס�כיחך�גסמיסגסמעיס
�לפיטי�בז�ששת�בךבי�ירכ!ת�ך'קסנ(

�קבר(�ח��מחסיך�טס�הכ'�ויכוחעיין

�מהר"ל�הלסיד�ירטך�כמדץך�ךקפנ(
��נח��דמם�יוסף�טייןפפראג

�מב"ל�יהוקאל�בכהר"ר�וכבארןקפו(
�קכה(��בח"ב�יסודס�קדט�עייןלאנדא

�יחזמאל�מהר"ר�הגארן�ף:ךבקסס(
�ור"מ�אב"דקצנאלנבוינן

�שו"ה�וחיבר�בזקנה�והפליג�אהו"בדקיק
�קכו(��יחזקאלכנמה

�עיין�אשכמי�יחיאל�כמדץך"ך�קפי(�מודיליאנו�שמהאל�ירכמף�דץך2נקפ(
�קכז(��כחת(�ס'�סיכל��בח"כ(�תלחני�ורייןעיין

�עיין�הרא"ש�אני�יחידיך�ך2ףנך�קמו(�����קטכמיזפל�ירכתו�כמדשאיךקס�
��סמ�תי(�וסע�ד"ס�ר6נ"ן�קכב(�פרנקפורם�בק"קאב"ד

רכינו
�ציון�טנחםהגה

�מס.�יעקב�נברון�וגסקיפ(
�סנ��סל"מ�סכת�ס'�וכמס"ת�י��ע"ס�ס3ת�ועתוס'�נ'�ס'��ת����מוכל�פרת�לכיס�דסו6�ושסרקכ(

�יס��ג"כ����פ��פ"ע�מגת�וגסגס"ט�ס"ס�י6ו'ן�יסמ"ג�ת"ס�נגי'י�ד�ממכונס�וסף�לז'נר�סס
�קמ'ג�סקסו�סגיפס�גר6כ"�ע"ס����סי'����יש�רכינו�כסו"ת�שוקר�מילויי�תסס�כרני�יוסףרנתו

�מס,�מן�ו'ת�סגסוגכ�ור
���ס6עיגס�מיסר��סנ�ן�ת!ט.ד����וסף�פזרת�עמ"ג�סוכ1תרס"ו���פר6ג����סג��גקגי��גתיקכא(

��ע"ס�ס�ו�סרגי�הוט�כסו"ת�ע"ס�כוס�מוס�סוכ'ל�ס��יס"ר�ת�ות�כעי�עי�ע"ק
��י�ס�י�יוסף�יסר6י�משת�ג'��בסי'�ורקס�פסד"מ�דק"ק�מח"ק�ותסוקסקככ(

�כסביו�ר"ח�מס"ק�יום�סס �כפויית�מיעעין�וסי'�גדפ"ק�מקרעמגין�כמ1סר�ס����יוסף�יסל6י�מו"ס����מו"ר�נפטר�תס�י
�ל"ת�חמיו�ע"ס�ס�יסעי�ח.יס�ר'�סמק)�ר'�כי�כפ.����וסי�ע"ס,�וכו'�ת"ח�פ��מועל�סכן�עטוומספיזין
�כ�ת�נע)�ומ"ג�בסרן�גנזי�כר"מ�וכמאס�תמ"ס�ט'�עי�יפ"ק�יין�ס"�ומתח)ס����כפיק�ורףיסעף
�עול�ס"����יי!�טכ��ע"ס�ססד"מ�ס:וסע�ת4ן�ס'����לסרן�כיח�ע"ס�ססכמחו�מדט�ו�����יופ'
�דרינ��סנת6�ס'�מסכמתו�וע'������ס�עד�פפד"י����י6כ"ד�גתע)ס�וט��חר�אתי(�גסג��יגבןלח"כ

��ח"ן(�כמגס�גוס�ע��ועמ"סע"ר
��ת���פפי�����נדפס�סגע'�גלי.�ק5יר�כסמ"ס�מטת�כ�ק��ג�מוסרם�סרג�וסרקכג(
��סס����יף�ג"כ�וע'קכד( ����רוי��ן�סידת�ספר�טמור�ותחוגר�ליון�ס3ת�ע�ן�דורס�ס'�חי'�וגסקכה(

�סט�י
�ו�נדפס�גס�� ן

���כמעולס�גסספ7ו�מ6סכס�תסוכם���גסמ.ס�תקז-ג,����ו�ג'�י1ס�כפר6ג�ויפער�סה"ת�ירסות�ס'
�כסרו�ע)�סק�ולכס�מעייו�מלכוסיו�פסע�ול6�כד�ר6סו�רק�סמיסס�ע)�סרג�ו��כסיגם�לען�מלות�טסיויגר
��וכו'�ס"מ�ע��ו��כיתו�מכד'�ותר������יקס�פור�יעמ'יס�כ�מז
��תק"ם�תמוי�כ.ג�ז'�יוס�כסמכורג�נפטר�מזקק)�ומיס�חוקק!�חס�ס'�גס�ח"�נ"י�מוסריי�כסררקכו(
קכק

�וסוני
��סליכ��כעי"ת

��תקס"ו(������נסייע,ת�נדפס�עסית�והעורו�ורמ"ג��ר"ה�ס"�רחקול
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4 גדוליימערכת 49
 הרא"ש של בנו יךץיאל ראיינן)קפח(

 יעקב רבינו של הנדולאחיו
 ספרים איזה שחיבר נראה המוריםבעל
 אחי כתב בפירוש אמר בעה"ם רבינוובן
 קכח( : אביו בחיי ונפמר וימני כמה יחיאלה"ר
 גנים: סי"1 סי6 ל11י טייס כגיפסגל.ל'ס כיתי על'.גס כטט)ס עלס מסיס ס5פסר גייסוגחל1ס

 בק"ק יב האסן יחיאל כפךץ')קפט(
 הרב בן יע"אקושמגדינא

 מהרש"ך עם ומרי דשקיל חייםמהר"ר
 בזמן יחיאל מהר"ר והרב כ"ה. סי'בח"א

 בהדייהו יסרי ושקיל ומהרימהמהרח"ש
 נדפם ומקרוב בהשובותיהם.במבואר

 : הרב מהשובוה הפלימהשאריה
 של והלמידו נכדו קולון צרפתי- מראבומו יחיאל מהר"ר הרב)ק5(
 עזריאל מהר"ר הגאון ובנו קולין,מהר"י

 וראיהים שו"ה חיבר מאמקולהפראבומו
 במדינה אשר מצירמא בעיר ונפשרבכ"י

 מהר"ר הרב ובנו -שכ"מ, שנהלמארק"א
 חיבר פראבומויחיאל

 שו"-
 כ"י וראיהים

 מרבני פיובינצאל מהר"מ עם ומריושקיל
 הרב של ואחיו של"ר, בשנהמנמובא
 הגאון ובנו בנימין כמה"ר הואיחיאל
 יעיא. מודונא מרבני מראבומונתנאל
 מהר"י של תלמידו הנזכר יחיאלוהרב
 ל"ו סי' בתשובותיו הרמ"ע רמז עליוקולון
 של הלמידיו לגדולי בהשובהשראה

 כתב נכדו הנזכר נתנאל והרבמהריק"ו,
 הרמ"ע. שכהב הדבוק בנדון פודוננד
 דמהר"י הנז' יחיאל הרב בשו"הוכתב
 בהשובה וראיהי רש"י מגזע היהקולון
 רבני קרטוני מזקני מאריו משה מהרבכ"י

 צרפהי היה קולון דמהר"י שכהבאימליא
 יחיאל הרב בנוה ומבני בגולוני"א.ונר

 מאורבינו ידידיה זכריה הרב היההנזכר
 : כ"י תשובוהיווראיהי

 נכר טראבומו יחיאל מהר"ר)ק"(
 כמתוך(: stts )עייןהנ"ל

 תסגס )סיין כמיכל יתילל ךץןשבנ)ק5כ(
 : נח"נ(לחס

 בברלין רב מיכל יחיאך ךץרןנ)ק5נ(
 : כת"כ( מריס ופס )עייןקכמ(

 הקדש נזר ספר חיברקי( מגלךנא מיכל יחיאל כפןץך"ך)ק5ר(
 שנח ונדפס רבה בראשית על גדולחבור
 צבי מה' הגאון עם ומרי ושקילתע"ח,

 : ב' סי' יעב"ץ שאלה בס' הובאהבהשובה
 מג"ח מיכל יחיאל ככה"ר)ק5ס(

 בח"ב(: סטים סטרי)עיין
 קרר )טסן מילי יחידתך ~heftw)ק5י(

 : כה"ג( חכמםראית
 דקיק אב"ד יחיאל כוה, ןץנארץ)ק5ו(

 : נח"כ( סדורות סדר )סייןמינסק
 מווארניק משולם בר יזץיאך ךץרננ)ק5ח(

 :- בח"כ( סלמס יריעות)סיין

 כנה"נ הרב ענבי יומיאל בודץ')ק5ט(
 מ"ד ID'D הןב א"הבתשו'

 : הנזכר להרב כ"י השובההזכיר
 אבי מאמטיראע יחיל. מה')י(

 מרן בזמן היה שמעוןמהר"ר
 מהרב כ"י תשובה בידי וישוהרדב"ז,
 מרן על ומקשה השי"ג משנההנזכר

 : בהוקףב"י
 יסג, )ע"ז יעבץ רבינד)י5(

~rjf 
 סלי

 וכו'(: רס"י גזרכרי חךד"ס
 מהריש תלמיד רב בי מהר"ישל בתי בז אבואלעפיא יץנמונ כמא')רכ(

 חיבר פינסו מהר"י והלמידואבאסבאן
 מהרב כ"י פסקים בירי ויש  צרבהשויה
 עם ומרי ושקיל  וחהימהו, ירומבהב

 והיה בהשובוהיהם. ומהרימ"ץמהרח"ש
 ובנו  זצ"ל. מהרח"ו בזמן בדמשקרב
 מופה של  זקנו מהרח"א המוסמךהרב

 : מהרחשדורנו
 בכמה"ר אברהם בכמה"ר יץנמב כמהי)רג(

 תשובה לו יש רב בי מהר"ירבינו
 ומרן קמ"ו מי' רובל אבקה מרןבתשובוה
 הרב רבינו דליחתי וכהב עמומסכים
 : ופלפולו  ובהורהו בפסקי  זקנו מרהגדול

מהר"ר
 ציון מנחםהגה

 ית' סטת, סל לפגע סעפד סריי' גכגו גסיך נוסג ס" סבכיי ג11 וגדילת מלת"ס רכי:. ,דקת :6 ורקסקכח(
 סטטוס פפ:. גרפס יקר תוגן  וגחוך ס"ס דפ"ג סיגתי יופר וגס"ס ע' ת' ימ"ג לספן פ"כ כססגרס"'
 : הסריס ר"י פ"י טעיפטסס
 : 1'ל  גרל'ן 5כדזת *לליס cth ספפ" סג"מ טל גתו וגן  ג1יפ.ן גת~ז (SD סג' תחן תיזת ס'  1ספ"ךקבי(
 : גלוג* "כד"ק פרטנר קיטס פג"פ  תתן טו~י*ל פו"מ כסרט ח"ן בגט כ"י  גוו'פן 'יצירקל(
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נרוליםימערכת
 קי"( שרגא אור יעצב מהר"ר)יי(

 : בח"כ( 06 ר0ט,)טי,ן
 )ט"ו ארבעלי יעמב ,בפך:ך"ך)רם(

 : נח"ל( יעקנקמלת
 ר' הרב בן יעונב לקנינך דשויש1נ)רי(

 קבל לאמש לביהאליהו
 וחיבר ההשלמה בעל הרב ומחהנומאביו
 דברי ולבאר להעמיד נוראיםחבורים

 : קדמון כ"י ס'הרמב"ם
 )טייץ ארפנדארי יעמב מהר,יר)יי(

 : ל)סנן6רי( חייםמ'
 קימא הרשש בן יעקב רבינו)רח(

 יעקב למרן המגידאוהו
 לשנת קרוב מורים ארבעה וחיברדחילי

 חיבור עשו רורוה ונרולי הששי. לאלףק'
 חביב ן' ומהר"י אבוהב מהריי כמועליו

 יוסף ביה מרן וזכה אלשקר.ומהר"מ
 ישרא לכל ונהפשמו לאור יצאשחיבורו
 חדש. ביה והרב דרישה הרבואחריו
 התורה. על פרפראות כהב יעקבורבינו
 שבידינו שזה מוכח בהקדמהו מ"שולפי
 : קצהו אפס בשלמוה החיבור כלאינו
 פסקי קצור חיבר המורים בעלרבינו

 מרן מדברי שנראה כמוהרא"ש
 כהב שי"ח סי' ובא"ח רוכהי בכמהב"י

 בקצרה הרא"ש דברי ממדר ברמויםדהמור
 למעשה. הלכה דעהו כוהב בטוראבל
 ב"ב סי' בתשו' בצלאל רבינו כתבוכן

 הרא"ש פסקי קצור לידו שבאווכהב
 הרב וגם התשובוה, וקצור בקלףכתובים
 כ"י. הרא"ש פסקי קצור לירו באהי"מ
 שרבינו בהקדמהו ירוחם רבינו כתבוכן
 ודלא הרא"ש אביו פסקי קיצור כתביעקב
 ו' סעיף תנ"ז מי' א"ח חדש ביהכהרב

 בעל יעקב ורבינו ע"ש. בזהדמסתפק
 ישראל לארץ לבא מאשננז נסעהטורים
 מעלה של בישיבה נהבקש כיא"וובעיר

 קלב( כבוד: מנוחהווהיהה

 פרפראוהיו נדפסו המורים בעל יעקברבינו
 דמהקדמתו לעיל וכהבתי ההורה.על
 קצהו אפס החבור כל כידינו שאיןנראה

 החבור נמצא כי האמת. אלוכוונתי
 גדול פירוש והוא מנמובה בעירבשלמות

 הפרשה ובהחלת פוליו"ס מאוה שלשכמו
 ואח"כ המסרות ומעם! הנימטריאוהכותב
 פסוק כל ומפרש הפרשה כל עלחוור
 פירש"י מביא הרוב ועל היסב,הדק

 ולפעמים עליהם ומרי ושקילוהרמב"ן
 ובהקדמתו עזרא ן' אברהם הרב דברימביא
 זה ונכהב הרמב"ז, פירוש בשבחהפליא
 ע"י תוב"ב ירושלים קדשנו בעירהספר
 פורמוגאל ממלכוה יוסף בר יצחקהסופר

 : קמ"מ אלפים חמשתבשנת
 אני כהבהי המורים בעל יעקברבינו

 עה"ה. חבור לו דיש לעילהדל
 הנזכר בחבור הם שנדפסווהפרפראוה

 במפר כהב וכן עקש. פרשה כלבתחלה
 בירו דיש הבי"ס על ח"ב אורמאורי
 מהרב חידושים .ש ובגליון כ"י זהחבור

 : 1"ל מברונאמהריי
 מהר"ר בן באם יעמב כמדקך"ך)רט(

 קלג( מפראג רישריוסף
 הרא"ש הגאון בן וואלף מהר"ר שלתהנו
 שפירא ומהר"א אופנהיים מהר"ד שלגיסו
 באור יעקב מנחה חיבר מיץ. בק"קאב"ד
 שמן חיבר מהר"ש ובנו חמאה הורהעל

 בם' הרב על שהקשה מה לישבלמנחה
 מלת חיבר עצמו והרב מישוראורח
 יעקב עיין ום' יעקב חק וחיברלמנחה
 חלקים ג' יעקב שבוה ושו"ה יעקבופאר
 כח"ג(. יטקכ סבות )טין נדפם לאוח"ג

 דייץ: אבד"ק מילר יהודה מהר"רותלמידו
 הרב בן בתצון רי יעמב מהר"ך)רי(

 נכדו שהיה אברהםמה'
 עדוה שויה ס' חיבר משנה לחם הרבשל

 ספר על חיבור שהי"ל שם וכחוגביעקב
 איזה נרפס המשואר ומן ונאבדהעמור

רבי  ציון מנחםהנה
 : ט-ס ג"ס 6גד"ק קס" 6"ס ח1)ד1ת כת"ס 611 טזחס ,גרון נסט"ס ט-מ הנדיק נחוס שחס סג"מ 6ג'קלא(
 6גי1 156 וגקנר שגתו גת65 נסיסו1ס גי 51י'ק ט*וטיר 6' יוס פרד"ס סו* t"h's דסיר כסס"ד 1ג'קלב(

 גתתנו 1גי"ג רגם, כ6סגס נפער גחגס, .מוריס סגי 3סר6"ס '9קג ס-ר גוס"1 ט1'1 וחר1ח נ"נסר6"ס
 טכ"), טסט6)1 ונ' מיטיב ג' נגלו, נ6ו גניי 1חטסת )1, גרס 6סר גקגרו 1156 )ספג סר6"ס צגיו טזס1ג6
 ,קר סוס גמ65 )6 6סר 610 וזפ), *ח-כ, טחו סר6"ס גגי וסקר חטסס; ספת'ס ס" 'עקג סר' טותוגס'
 מוכ"ז 'עקג 1ר' לטס ר' h('otp ר' מטעון ר' 'סוזס ר' ממס סתטסס וטחת סיתם, מתי סר"' טות)סגת
 וגרון( מגגי טס'בקתתי

~"'DSt 
 לחו 611תו זמ"פ י.) Stht' ג6סכ:, גססו זר"' גמ"ח מס"ק גט) ס) מט"ק

 )1ט"ן וגג") סר6'ס 6מו טז ס1כ6 גתט1ו זני"ג סג-) )רון )וס קנת ומטס 6גי1 156 16ת1 )קמרט!ט1ת'ו
 : תקם-tthplh1) )1' גסייט1ח גדסס טסית וחיסורו ורט-ג(, ר"ח סי' 16"חעור

 : בין גק*ק a'Sn סכת יו"ד 1:"ג v"Sn ו'ס טסת ס' גחי' )סדה 1גט"ס מג"ח, סי תישיוקלג(
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סונרוליםימערכת
 "יא( שרגא אור יעצב מהר"ר)יי(

 : 3ת"3( ah רסס,)טיק
 )טייץ ארבערי יעמב מהר"ר)רם(

 : נח"נ( יטקנקמלת
 ר' הרב בן יעמב מבינך ךתך1נ)רו(

 קבל לאמש לביתאליהו
 וחיבר ההשלמה בעל הרב ומחתנומאביו
 דברי ולבאר להעמיד נוראיםחבורים

 : קדמון כ"י ס'הרמב"ם
 )טייץ ארפנדארי יעמב מהר"ר)י~(

 : מ5סגד6רי( תייסמ'
 קירא הרא"ש בן יעקב אבחונך)רח(
1

 יעקב למרן המגידאוהו
 לשנת קרוב מורים ארבעה וחיברדחילי
 חיבור עשו דורוה וגדולי הששי, לאלףק'
 חביב ן' ומהר"י אבוהב מהריי כמועליו

 יוסף ביה סרן וזכה אלשקר.ומהרים
 ישרא לכל ונתפשמו לאור יצאשחיבורו
 חדש. בית והרב דרישה הרבואחריו
 התורה. על פרפראות כתב יעקבורבינו
 שבירינו שזה מוכח בהקדמהו מ"שולפי
 : קצהו אפס בשלמוה החיבור כלאינו
 פסקי קצור חיבר המורים בעלרבינו

 מרן מדברי שנראה כמוהרא"ש
 כתב שי"ח סי' וכא"ח דוכהי בכמהב"י

 בקצרה הרא"ש דברי מסדר ברמזיםדהמור
 למעשה. הלכה דעהו כוהב במוראבל
 כ"ב סי' בהשו' בצלאל רבינו כתבוכן

 הרא"ש פסקי קצור לידו שבאווכחב
 הרב וגם התשובות. וקצור בקלףכתובים
 כ"י.. הר*"ש פסקי קצור לידו באהי"מ
 שרבינו בהקדמהו ירוחם רבינו כהבוכן
 ודלא הרא"ש אביו פסקי קיצור כהביעקב
 ו' -סעיף תנ"ז סי' א"ח חדש ביתכהרב

 בעל יעקב ורבינו ע"ש. בזהרממתפק
 ישראל לארץ לבא מאשכנז נסעהמורים
 מעלה של בישיבה נהבקש כיא"וובעיר

 קלם( כבוד: מנוחתווהיהה
. 

 פרפראוהיו נדפסו המורים בעל יעקברבינו
 רמהקרמהו לעיל ובהבתי  ההורה.על
  קצהו אפם  החבור כל  בירינו  שאיןנראה
 החבור נמצא כי האמה. אלוכוונתי
 גדול פירוש והוא מנמובה בעירבשלמות

 הפרשה ובתחלת פוליו"ם מאוה- שלשכמו
 ואח"כ המסרות ומעמי הניממריאוהכותב
 פסוק בל  ומפרש הפרשה כל עלחוזר
 פירש"י מביא הרוב ועל  הישב.הרק

 ולפעמים עליהם ומרי ושקילוהרמב"ן
  ובהקרמתו  עזרא ן' אברהם הרב דברימביא
 זה ונכהב "ן.  הרמב  פירוש בשבחהפליא
 ע"י הוב"ב ירושלים קדשנו בעירהמפר
 פורמונאל ממלכוה יוסף בר יצחקהסופר

 : קמ"מ אלפים חמשהבשנה
 אני כהבהי המורים בעל יעקברבינו

 עה"ח, חבור לו דיש לעילהדל
  הנזכר בחבור הם שנדפסווהפרפראוה

  במפר בהב ובן ע'-ש.  פרשה בלבתחלת
 בידו דיש הש"ס על  ח"ב  אורמאורי
 מהרב חידושים .ש ובגליון ב"י  זהחבור

  ז"ל: מברונאמהר"י
 מהר"ר בן באם יעמם כפןתך"ך)רט(

  קלג( מפראג רישריוסף
 הרא"ש הגאון בן וואלף מהר"ר שלתהנו
 שפירא ומהר"א אופנהיים מהר"ד שלגיסו
 באור יעקב מנחה חיבר מיץ, בק"קאב"ד
 שמן חיבר מהר"ש ובנו חמאת תורהעל

 בס' הרב על שהקשה מה לישבלמנחה
 סלת ח.בר עצמו והרב מישוראורח
 יעקב עיון וס' יעקב חק וחיברלמנחה
 חלקים ג' יעקב שבות ושו"ה יעקבופאר
 נח"נ(. 'טקנ סבות )ט"ן נדפם לאוח"ג

 דייץ: אכד"ק מילר יהורה מהר"רותלמידו
 הרב בן בךכידן די יעמב כ8!קך"ך)י'(

 נכדו שהיה אברהםמה'
 עדות שו"ת ס' חיבו משנה לחם הרבשל

 ספר על חיבור שהי"ל שם וכחובביעקב
  איזה נדפם המשואר ומן ונאברהעמור

דבו
 6כץ 56) 1גקגל פסגתן גטה גסלט1יס ג' מט"ק פ16פיר 6' י1ס o~f'ht ס1י ט'6"1 זטיר גסס"ד 1ג'לב( טיט: ג"ס 6גז"ק מס" 6"ס ת51ז1ת כפ"ר 651 פגחס ,כרון גספ"ס ט"ח גתה-ערק טגחס סג"% 6ג'קיא( ציון מגחםהנה

 A(1SI~ ג16  גדיי והפסת לו, גרס *סר יסורי 56לו לסכי סר6"ס *גיי טדסיגף גת%וו יגי"י רכס, כ6ס3ס )פיר כחגס, יסורים סגל גסר6"ס יטק3 מ"ר גוס"5 טיי1 וחרות ה)סר6"ס
 פכ"ל, פספ,לו וג' %יפעו כ'

 הכת יטסג יר' מלפס ר' *לסיס ר' טפין ר' יסודם ר' ornno ono ויפות סיתם, פתי שר"י %"תכסית וגר סיס  גhS *5% *סר סו* תפ* *%"כ, פתו פרד"ס גגי וסיר ח%סס; פ%חיס פ" יעינ סר' פוסוגסי
 דריי ג%*ס מס"ס  נפל טל 5פ"ק ולס'"1  וגרי( לגגי פס'ושחתי

 כתפוז דגי1ג סא"ל  למון ל1פ ק5ח ויוי עגיו  56ל לוחו ~גורפ5יות'1 לקחו 5ו6חו דט"ם י*5 61עי נ*סכגי גס~
 : פין (ptp חרג סכת יו"ד וי"ג תל"ד ר-ס פסת פ' גתי' לסף* יכרטס יג"%, סל יפיגו4(  חקס"tlhpSh~) :11' גישות גויס טפ'ח ותיגורו  ורי"ג(, ופת סי' n'ffiפיר )ופין חי"ל סר6"ס וסגיו סד סוגי
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גדוליםיטערכת
 והיה ספרדי היה חביב 1' יעקבמהר"ר

 בס' כ"כ הוב"ב. בירושליםדר
 שהי' ופשוט כיר-1"ב. דף לחכמהמצרף
 מגרוש והי' בסאמורה דר והיהספרדי
 מהרלנ"ח השובות בריש כמפורשספרר
 נהחלף בירושלים די דהיה מ"ש אבלבנו.
 מהגרוש בא חביב ן' מהריי כי לבן מאבלו

 נפשיה ונח שלוניקי בעיר ונהישבעצמו
 אשר יעקב עין הדפסה סיום ,מרםשם
 יעקב מהעין כח"ב ולכן הנזכר. הרביסד
 שיש בח"א כמו ממנו חידושים ישלא

 החידוש ימההיל ממנו חידושיםהרבה
 כהא. מהחזי לא בח"ב אבל הכוהב.אמר

 בח"ב אין הראשונים מחי' וגםסימנא.
 ומבואר הרבה והושמט בח"א שישנמו

 יעקב בעין הנדפסים מהרלנ"ח בנובדברי
 מה' הרב בנו אכל הרואה. יראהבאשר
 היו ייושלים לעה"ק בא חביב ן'לוי

 : כנודע שנים כמה שם אבוהיה
 יב מר בן החבר יעמס נמר)יכ5(

 : י2קכ( נר גס.ס רניגו )עייןנסים
 חננאל רבינו בן יעמכ ראיינן)רכנ(

 : נמ"נ( מגחי חירם )הייןצקלי
 משאה המב בז יעמב נמהר"ר)רכנ(

 כח"ב(: יטקנ גח!ח )מייןבנימין
 שואל היה ולחמיך יעשב ראיינך)רכר(

 בהלכות השמים מןשאלוה
 הפוסקים בין ולהכריע דיניןובמפיקי
 בח"א בתשובה הרדב"ז וכ"כ לו.ומשיבים
 בקבלה טהנדולים אהד דהיה יו"דמימן
 שים מימן ובח"ב תקב. שמו קראהכי
 כאיסור וכ"כ ר"ה שהוא האמרוכתב

 : דם חומי. בענין הארוךוהיתר
 קונמרס עיני ראתה יקר כל הן הצעירואני

 שהשיבו והתשיבוה אלו משאלו'כ"י
 וכן ר"ת שאינו מוכח וטשם השמיםמן

 כ"א דין ב' כלל הלקט שבלי בספרראיהי

 שהוא שכהב י"ב וסימן ד' סימן א'וכלל
 מספר ונראה קמ( ממרוי"ש. יעקברבינו
 הרב של גיסו שהיה מ"ב דף סוףחרדים

 קמא( :המררכי
 ושם בפירדא הרדב"ז השובוה נדפסוועתה

 שאלו' קצה בידי יש כתב הקל"ב,סי'
 ע"י השמים מן מהיאשונים אחדשעדאל

 והיו שמיה והזכרת והפלהההבודרוה
 ילעיל עכ"ד. שאלותיו על לומשיבין
 רבינו שהוא הלקם שבלי מהרבהבאהי
 העהק לידי בא ועתה ממרוי"ש.יעקב

 ראיה. בתהלה כן הללו השו"הקונטרס
 רגע. כמו הללו השאלוהקונמרס
 הלוי יעקב . רבינו ששמו עתה ראיהיושם

 : איתנהו והרהי ממרוי"ש שהיהואפשר
 ששאל אחה שאלה ראיהי השאלוהובכלל

 ההקם"ג שנת אלול לחדש כ"טליל
 : כמבואר הרמב"ם ימי בסוף היהוא"כ
 טריוים יעקב שרכינו ת"ו סי' באגורומ"ש

 מים שהוא נראה וכו' ש"חעשה
 קטב( : ממרוי"ש יעקב רבינווצ"ל
 ihtG יס'ס רכ6 גכל6 ס5' ט) )תקור 6rtr'כו6

 ס);ת, ספוסק'ס 1ו%חלוקת דרינק ~hp'DD סבר'סמן
 עכ"ד יסע 1;71"' ססמ'ס מן ממכיס וסו;מ5ן
 פסק 1סר' סי' עג'ן 7סי;' ססמיס. מן '1ר1ס1;5:ר

 עקר ס:ג.6 067 7' 7.ן סתורת מיסוי מ"עסרווכ"ס
 'תזק ;ך :סד.ן 6מר ס' 6תר 16 ס:מ1עס מפ'דכר

 6ותס hf)i כנ"מ ותרן קמג( ס'6 כממיס )6;עמל
l~nhc"למוס 6פ DCIOt 6 :זן כן! hinf~i .ס'! 
 גי' דס61 תוודע )ספר כני1%ק'1 פר.ח סיבשתג
 כררך 6ן6 קימר גג61ס כזרך )16 יסס'6יק17ק
 ום" כסק7מת1 ע!מ1 7סרמכ"ס %:'ס ו6:תמ'עסנרך.
 סכרך ;היסכור ס:כ'6 וו") וור"ן גזכר' ;תכסמסגס
 otolha 1(6 סחכת'ס 6מל1 וכן וכו' uncn 1'Shי6 %6ת DC(tm 6)' 5מר סקג"ס גי ס:גי6 ויקמרוכו'
 טמעג5 6,1 )'ס )"ת:6 י6 גון גן 'ס1טע )'למרס
 )ומר 'רקס וע'. לריסו יכ6 06 6מרTID 1 וכןמיגס
 פג.ס, כמס ,כ61ס דרך ע) גמ!1ס ומגרוע )ס1ס.ףסמן
 כתפוס טסד.ן 6)'ו *מר :סקגייס סוגיה יעיי 5סוכן
 סס61 סס51 ס:כי5 'סרג 5מת פ' סכלת 1;י ;ךפ'

 גג.6 6חר' ותונס תורס סטין טיסינו ;סו סקרגגי6
 כטמיס )5 סגלגל ;מו יגרע 61'ן )מוסיף 61'ןסר1:6ן

ס.6
 ציון מנחםהגה

 גס" כמו ב"פ סם )וכר :סו6 1גפרט )ר"ת י6':ו ע)'1 תע.7'ן ג1פ6 סססר כ"ת 7ק1ר1ת 5הל' ינ"ו ,י",קט(
 : ע"ס סיע !"חנ'
קמא(

 1ג"י
 ס.' מקורני) לל"' !קמן סמח' 1;מ": מק1רכ'! יל.' סח!1מות כע!' ס' כמ"ג כעסס"ד ;'ון 7)וס

 : ע": פ' מ' וע"! מ' ס"6 טייל ;"ח )יטס"מ 1:תכקט הסמ"ק כעי 1סו6 ממרד;. ס!ג'ס1
 סיס oVnlpS- סס ס5ג1ר בגרי וסר' ;מסתפק סי' ו,"עקמב(

 מ:ס"י
 : ממלו': ,pg( ר' )ס6.7 6" 1סס ;"6 ס" סכת ס'

 16תס DD"' )מטס גס סן'ן ו)תת1ך (ptDD י6 6כ, ס!מע)ס נג"ד ,י' pDD" 6'ך ).דע ס;1:ס דע'קר מש"יקמג(
 6חס וגו' onh תקן16 5סר וכן וגו' o)nh oti~iO יורו 6:ר ;כי ס61 סדר גתיכ 7סר' otnco מןתרוכס

"ehוגו' סוגגין "Dht גו וגן ס6%), סס51 יי'ן ע) )ך %15ר',% S~1nhr 61תס 5:י ס)מע)ס יג"ד %16ר לסג"מ 
 טפס סי )ג"דגמ)כין

 5סכ!"י
 סר"ס e~tanl פאקס, סיגם נגד דסמס %!ינו דגריס דירגת )וט 1ר6,' ש"ס,

 ועם": 1,ע"ק. ע"ס גת)וס ס6") סמג.י ג"ג.) רכ1תי1 כ) ~גז סס תפסק סחוס מ)מ7 כזין סכ)'ס( ס"ס)סגס"מ
 !גן !סער ק7תס נסרת כספק סרמנ"ס פסק נעדן טס"ת 'סר6) סגודת גס' ו,"! מק16ג'ן סתנ,דסרס"ג

 : מס'( סוף ס"ן גסג"ס ג,ס עS"tPI) 71 ;5ן, סמתכר מ"מ ;עין וסc"P 51נ6ריכ1ת
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