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�ס'�ליפ�ייל,�ייי,�דיי�פרפג"פ��גרי�יוד��הןסן

�ויהרג�המקר�גנ��הו5�כ'�ה�ת�ג6�מת�פ'דסגרח �מן�לליור�יןל"י�פרפלי�די6�הי��כסמיסדי6
�ה;סניס���וכ6ת�מ"ם�החכמ.ס�מן�����
�הסנה7לין�כומן�����������הסופע.��סיויס
�י6�ס)כת,�תמר���מכריע��ן�כמחיק1תןועמד1
�סק7ם�ר1ח�יי�ייל�לת��כ6�ס�גו0�קמר.��כמר
�ס:סדר.ן�מ6חר�ס��ת'גן�מת�פ'�ססכרתומר �����פליי�ויי�כרגר�ליפליס�יללי�ל%יייייייס
�דע��סג"ק�דקודס�כה)גס�הו5�ס�ק�ו)כ5ןכ5ך
�ססוסט'ס�הקס�ס�סכרעת�מזן'ת���וו�סכר6טעס
�יייר�סקיס�רוח�נ"ק�ס1מעין��ה�מגר'ע�

��ס�מכ"ק�מרן�קומית�יפי�פתרלח,�ולופלילכפ.
�ג,רן��ן��ם�כ'�כ"ס�מחיוקת�ם6נ'�סרמנ"ס.יעת
�הרגג'ס�גופן�וכ"ם�סרמג"ס�מרה�י5�וכיה"גהיליע
�����מול�סלר�ס,ך�ח,ף�גע,ן�הן�כ'�סג6ונ'סחר

�סהיו�����ס�ימר6ס�נחמי�סגור��רננןו6מול�
�מר*י�וח;מ'�����מ6ות�נור6�גז��גקגוןומ�ס ���וג5ת�ת1�י)יכ5��פות���ע)��כ7ולגד1ר'
�ו;ו�ו�����סר�ו�הסופע.�ו��סי1יססכסנ'ס
�מפ.ר�גופ���ו�סזור�גזי,�יי�סקיס�רוחוס1פיע
�מר�וכ)�מממי0�י1רו�כ6סר�תסמענס�ונ.וסומעג'ס

�כ��ו��ין�מ6חר�סמוך�ערו�ג��כ)כו��היסננע
�סהי6�וססכר5�ססו6�ס7ין�יגפ�וילריפ.�פרורלפלפי
�ורכיגו�דסר5ג'ד�וסייע�כס�ה�עסכירות�פ:יס�סיס

�מח1ך�כעי:י1�נר5ס�רכס�גגר5���ופיה1�הגו�יסקג
�גסמיס���ח)וק����שפך�ההי�ת�וכ��סת)מו7
�גל6ס�ין�סר6נ��ע)�ח)ק�מסרמג"ן�ו;מ1ס�
��ריסט6��

�סש��������הנו��קכ"ד�זפ�ח�ןומסונית
�תוספת�חג'ג�ן'�מהר"ס�זגר'�ר�ס�סג�נר6ס
����נג��חר�סוי�ן�י�ן�מכתג�ע��נ'�ףס�

�ן�גמ"�פ*ו�וסיספ�ול~י.���עגדו�מכל�פ'�
�דסכת.�פ"נ�לסג��גס0י6�וגן�סספ'קות�מנידסיס

איח6
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גדוליםימערכת�
�מכס�סדין�ס1סק�סיס�סס)גות�סד�ס�דע"ס��סוריחק
�מוכ'ח.�����סעומ"ר�סרת�ג6�כליו��מתרכינו
�ע"י�סמ.ך�גמליס�לסג"יוכן

�ולמדפו�גשרך.�ג7נליו
�זכר.�ען�סמך�ך�ן�דין�כספק�מנעיך��תדגריו
�מסתסק.ס�כ�����ו����סדין���ף��גגי6

�ו)ג�רס�ג���ג��ע)�סומגין�ין�גוס�גסגת��ת
�ימרס���פ�ו�סרנוכ"ס�דם'רסס�סנגר�חוקןפס1ג.ת
�גמ��ת�קיימ'�סתס�ס�י.ת����ג�ס�גירךיסוסע
�����ס1י������ריס6��ח:ן�ר'�תמרס�

�וגמ.ס�מססי6�קות�מסמס�וכן�הג'כ�ן'�סר"סידגלי
�כפרו:�כליס�י��כ:י�סרב�סיגר�מתגלף�וגן�סיג.דף

�סי�ומיסודן�ס.נ�ת�מגרס�שגחת.�כפי��מ� �יונתי�כנמס�סר�ס�סרסג��ותוס'�לל"יר6ס�יס
��ת���כי6�סלע�כן�מ,י�ת�גססק�מסך��
�כספר'�כוס�כע�ת.�ססד�ט���סס6לגת.�וכנווי"ס.

��
�כפ��גט��תי�עמ"ס��כ.�סי'��ח�וסף�גרג'

�קמר(���גמ��ככ"ד�ס!ה�פ'דוד
�מקיאקא�יהושע�יונמב�ככהר"ררכס(

�ור"מ�אב"ד�הגאוןהוא
�שמו��צא�קמה(�הקיא�שנה�פפד"מדק"ק
�פני�טהרה�חבורי�באמצעות�העולםבכל
�ואני�הש"ס,�על�הלקים�ארבעהיהושע
�ימים�איש�שכינה�פני�לקבל�וכיהיהצעיר
�לו�ונתן�האלהים�מלאך�כמראהומראהו
�מועד�סדר�על�יהושע�פני�ספרבמהנה
��הקי"ו�ש'�דרס�נפשית�ונח�בפרק.�בושנדפם
�לסגת�עיין�יךכמף�ין3מב�כזדץ'רכי(

��כה"כ�פעגה
�הלוי�יצחק�רבינו�בן�יעמיק�ר:נינךרכז(

��מלוי(�ידחק�רכינוטייז
�של�רבו�ימך�בך�י"נמב�ךננינןפכח(

�שאנץ�בהוס'�וכתוברש"י
�רבינו�הלסיד�שהוא�ט'�דף�כ"ינימין
�התפלוה�פי'�וחיבר�הגולה,�מאורגרשון

��ע"א�מ"א�דף�חיים�בארחוהכמ"ש
�אב"ד�ישראל(�יושמט�ככהר"ררכט(

�ילקיט�סיין�בעלזדק"ק
��ח�חרס

�מריקאנמי�פינצי�ישראל(�יעמב�הרבר�
�שהוא�שם�וכ'�כ"י�שו"תחיבר

�המקובל�הרב�של�בניו�מבני�ונכדנין
��מריקאנמימהר"ח

�תלמיד�הכהן�יעמב�מהר"ריל�
�ורבו�יונה�מהר"שהרב

�מערכה�בח"א�עיין�גאון�מהר"ש�הרבשל
�והזכיר�נ�ן(�תסר"ס�עיין�מ"ז�אוהשיין

��כ'�סי'�ח"א�למהרח"ש�חיים�הורההשובתו
�הנאון�הוא�כ"ץ�עמב�כןדץך"ךר5נ(

�פפד"מ�דק"ק�ור"מאב"ד
�הורה�והרביץ�הע"ח�שנת�לרבשקבלוהו
�בחורים�מת'�והגדולה�החשובהבישיבתו
�הרבה�הלמידים�שם�והעמידמופלגים
�הרב�ומהם�הלמידיו�היו�רבניםוכמה
�פיידא�רק"ק�אב"ד�שמיינהארם�יוסףמה'
�החריף�והרב�יוסף�זכרון�שו"ת�המחברהרב
�דיין�מרילינגין�וואשיר�יוסף�מה'והבקי
�ברלין�יעקב�מהריר�והרב�אנשבךמדינה
�הנזכר�והגאון�יעקב�באר�המחברהרב
�שב�שו"ת�לאור�ויצא�הרבה�חבוריםחיבר

��ההיק�שנה�דרב�נפשי'�ונחיעקב
�שפילא�כ"ץ�יעמב�מהך"ךר5נ(

��נח"נ(�יטקכ�ס5טיין
�מ'�עיין�כורי�יעקב�מהר"ר�י(

�כנר�ו"ס����יסיים
�כימגיס�ועייןגודט

�ו6וריית"
�כח"ג��גריס�טורח

�קמי(�מלך2נלין�יעמב�הל'מ�ס(
��סטסיל(�מנ"מעיין

�רניגו�ע"ן�הלךי�ייצהב�ךננינךר)ו(
��מחסיד(��

�הרב�הלסיר�הלךי�יעמב�כןןקך"ךרלו(
�חיבר�חסון�אהרןמהר"י

�לזה�וקורם�שצ"ב.�שנת�ונדפסושו"ת
�ואח"כ�קמן�קובץ�הדפים�שנהעשרים
�הנזכר�גדול�קובץ�והדפים�וגרעהוסיף
�הרב�רומז�ואליו�גדול�קובץ�הואוהעיקר
�וגדולה�תורה�יהיה�נתגמל,�והקמןכנה"ג
�בחצרות�ובא�יוצא�וניול�שר�אחדבמקום
�היה�זה�כל�ועם�בסחורה�ומרבההשרים
�ובעל�שמן�שהיה�ועם�בהורה�ומלאזריז

בשר
�ציון�מנחםהגה

��סדנ�עור�לעטן�ק"ת�סגת�ט'קמד(
�לק"ק�רק�ימס�סלך������תקב)�����ר)ין�לגת��������ק6ר1כ�שריי�כן"ק�ס"�ושתחוסקמה(

�ס'�גס�חי'�בו�ט"ו�כפפ�מ�ו:קכר�תקט-ו�מנע�י"ד�עם-ק�טוס�ע"ס�גן�כ�פיכ6ך�מפטר�ופפד"ממין
�ממות�כסוכלת�וכר�טס"ת�פ"�תי'�נס�סמד.ר�ס'יפ�לתוגות�כפ�י�מ1כ6�גמות(�דס�טירוכין�טויפצת
�גוס�טוי�ופמ"ס�סיס�כיוס�סמם�גס�סי�תו�סג�ווירת��לק"ק�סקס)�תסקס�ס:ר6ס�וכפי�פפד"מ,סגק"ק

��מס��גס1ף�ס"ןגסגס'
�ססכתתו�תמ��מג"ח�כשו"ת�סיגר�ג"ס����כסג"מ�ר"י����ג�גיין�ולח"כ�כריסק�כד��סי'�ותתחיםקמו(

�גמקומו�ו:תקכ)�ת"ד�גס'�מס�ונפטר�ט"מ�ס'�ות�סוף�וע���ז(���סס�ס�יגמל�ספ'ס�סטרילסידור
�ר"מ:�נתר�סער)�סג"מ�גגו�טס�סמם�מן�ג�ת1�פפרצ'י(�פפר"ל�לגדין��תתן�פרפין��פייר"י�גין�לפסליסג"מ
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מפנדוריםימערכת
 נפשיה ונח אכל. לא עצלוה לחםכשר
 בינה  בספר כמבואר שקו  שנהדרב
 קרבן והרב ומהרח"ש חיון ומהר"שויניציא מרבני פסקיו על וחתמו ע"ג דרושלעתים
 ; במפרו כמביאר חסין מהר"א ורבואהרן

 סג"ל( יעקב )מהר"ר נמזהרי"ל)ר)ח(
 שלום ממהר"רתלמיד

 סי' נתשוכה מהרש"ל וכהב קמז(מוינא
 ולא מאד גדול היה שלום דמהר"רע"ס
 חיבר ומהרי"ל המור. לרעה חוששהיה

 : מהרי"ל מנהגי מפר יש וגםשויה
 והוא סג"ל מהר"י הוא דמהרי"לודע

 מהרי'קל במנהגי כמבואר מולןמהרויי
 אמשטררם רפוס יוחסין בס' מור"ם כתבוכן
 מהרב זה שנעלם וכמדומה קכ"הדף

 על ש"ז וסי' רכיה סי' רבא"חכנה"ג
 כהב מולן מהר"י בשם בב"י מרןמ"ש

 משמע בתשובה, מהרי"ל כהב וכןבכנה"ג
 מספר ג"כ :ה ונעלם הוי. רהרידסבר
 ובזמן וז"ל ז"ך דף שכ' הרורוהקורא
 ונם מולן יעקב הרב באשכנז היוהזה

 ונקרא הלוי יעקב הרב "יה הימיםבאוהן
 מהר"מ בן שו"ת שחיבר סנדלמהרעי
 דעתו גילה שבהדיא הרי עכ"ל.סג"ל
 הוו הרי סג"ל ומהייי מולן יעקבשהרב
 באחד והוא לו עלתה ולא כשהיםומנאם

 קמח( :כמבואר
 ע"ש מולן מהרי"ל להרב שמבניןונראה

 מבנין משה כי משה שנקראאביו
 נ"א דף הגימין בשמות כמ"ש מולןאותו
 רבינו קראוהו ולכך מולין. המכונהמשה
 בעל מור"ם כמו אביו שם על מוליןיעקב
 שם על אימרלס מהרים שקוריןההגייה

 : יכונה ישראל ובשם -אביוישראל
 מולין הר' הרמיה למהרי"ל מכניןשוד

 כסוף שתראה כמו אביו ע"שהלוי
 קצת שם הדפיסו מהרשב"א אדםהולדות
 מהרי"ל השונות והם מהרם"התשובוה

 הרב ומורנו בתשובוהיו. והתמצאםכמו
 בררשותיו זלה"ה זאבי מהריי שארנוהגדול

 להרשב"א אדם בהולדוה עיין כהב ויראפ'
 להביא דהו"ל וק"ק וכי', להרם"הבשו"ה

 מאוהן ולא א' סי' מהרי"ל תשובהמעיקר
 וכדומה שם זעיר מקוטעות שהןתשובוה

 מהרב נעלמה הנז' מהרי"ל דהשובהלי
 : ע"ש ל"ג סי' ח"ב מאירוהפנים

 קראו קס"ג סי' קולון מהר"י בהשובתוכן
 ואוהה למהרי"ל ויל מולן מה"רשם
 שהיא מהריק"ו בשוויה שם שכהובהשובה
 קס"ג. סי' טהרי"ו בשחה היא והריוייל מהר"י השובת היא מולין מה"רלהלמיר
 ,' דין רס"ב סימן בי"ד בהגה"הועי'
 הזכיר קם"ח סי' מהרי"ל ובשו"ה ח'.ודין

 ומהרי"ל חבר. לשם הה"ד בעללמהרא"י
 : קפ"ז שנה מעלה של בישיבהנהבקש
 הוא מהרי"ל הנקרא מעל יעקבמהריר

 קרו דזימנין מולן מהר"יעצמו
 לעיל שהארכהי כמו הכי וזימנין הכיליה

 א"ח כנה"ג מהרב זה דנעלם שםוכתבתי
 בא"ח שם תקם"ח בסימן וגם רכ"ה.סי'

 דמהרי"ל זכר דלא הכי משמעבכנה"ג
 W"D עיין שכתב מולן מהר"י ניהוהוא

 העניה על מולן מהר"י D2'C ויילמהר"י
 מהרי"ל אבל כדוהיהן דיה;נהאדר

 להקשות והו"ל וכו' ותה"רבתשובה
 מולן טהר"י משם כתב דאיך וייללמהר"י
 בהב עצמו הוא והרי בשחיהןדיהענה
 מהרי"ו כדברי האמת ואם בחשובהלהפך
 דלא משמע אלא אדידיה: דיריהפליג
 והה"ר רמהרי"ל לן ותדית הוי רחרוכר
 להשמיענו ארחיה כי פליגי מינ,ןוהריי

 : האחרונים הפוסקיםסכרוה
 עצמו כנה"ג הרב לרכינו חז'היה אנאברם

 הגהת ע"ג סי' י"ד בכנה"גדממ"ש
 להדיא מוכח פ"ג ואות ע"ח אוהכ"י
 חד מולן ומהריי דמהרי"ל שפירדיד;
 מימן א"ח בכנה"ג ממ"ש מוכח וכןהוא

 בה נידון מה ידענא ולא ע"ש.תקנ"ד
 דמהרי"ל סכר כנה"ג שהרב נראהדפעם
 דסבר מוכח ופעם מולן מהר"יאינו

 : הואדחה
 קכ"3 סימן שמואל משפמי מהרבאמנם

 א"ת דוד ביה ומהרב ע"כ קנ"זדף
 מדבריהם דמוכח זה נעלמי רי"חסימן

בהייא ציון מנחםהגה
 ו-) נ") טפס גוו1"ס יעקכ 1רכ:6 מר)6 סרר גד1) כ1סי') חרות ט)כתו וט) וסטיך כו1ירטיי61 ר"י 1סי'קמז(

 6)1) כ"כ 6' כרס 1:קכר מלס"ק )'):סטר
~'Dp 

 תר.,ס(: סין ט' קגר1 ען )סטתטח )11;ית. ססס' )6)ף
 נכר' 7תר' חוס :1ס6 גוס") הג' 1י"1( )יט71 )חוק 'טקנ ק1:טרס )ח"ג סי ס) סגת סרג ט) )-ט 1מ6דקמח(

 סרג sp )ג16רס ט1כ6 קטם ומוס ע"ס סג") מסר"' )פזי 61טרת' כ' ס,סכ כיסן 7טסר'") 110רגרכ'
 טסר'-) 1)יק1ט' 7ר:1ת 7סט70ר 'דט )6 6טר סקס ומי סג"), :.:סו ח67 1טסר-' ממסרי") כסמ"ג סג'חי7"6
 דכ1:ת1 '"ל סכ:סיינ )כון וגס כ"פ כוס תריס סססר כטיס ונס יסדק מסרי", (nnTpo וכמיס ס" מת)טי1.7רק

 : טסרי"ן כש"ת )סדי, ןכ'יס דהרי (lfic ס6גיר ת"ס )סכי, סכיידלת
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'גדוליםיטערנת98
 הרי מולן ומהר"י דמהרי"ל דםברובהדיא
 בעניותנו ועמ"ש דבר. העלם וזההוו
 אוה תנ"ג סי' א"ח יוסף ברכי הקטןבם'
 סוף י"ר ברכה מחזיק הקטן ובם'י"ב,

 : ע"ש ח"יסי'
 באשכנז התחילו ורבותיו מהרי"לביאי

 נהפשט וטשם מורנו ממיכתלעשוה
 אכרבנאל מהריי זה על הגר וקראנניטליא

 סיני וגאון ואמר פ"ו. אבוה נחלהבם'
 כל ,ה שקודם הדבר רטעם בצלצלבר

 ועשו וקדושין גיטין נוהן היהמשכיל
 וקדושין בנ'טין יתעמק שלא לומר זההקון
 דוד צמח מורנו. בשם הנסמך אםכי

)ה""
 מורים ועמ"ש כסם'(, (q~b קפ"ז
 י"ר: דין ר~'ב םי' י"רבהג"ה

 ליבן יהך7שיץ ייננ כפדץך"ך)רגע(
 גסס )טיין קמט(מפירש~א

 ; נה"ב(זכמ

 קנ( אשכנזי לנרא יעמס כ~דץך"ך)רה(
 בשנה האבור ספרחיבר

 איסרלן למהר"ר מזכיר שב"ז ובסי'ר"מ
 ובסופו קולון, ולמהר"י הדשן הרומהבעל

 : מרינים תידוהיש
 נכדו מאיר בר י;נסנ ךננינך)רם*(

 הוא בתו כן 'רשיייטל
 'טמביא יעקב ורבינו הם רבינוהנקיא
 כנה"ג הרב כטיש תם רבינו הואהעמור
 וכן קמ"ג. אות הנ"ב"י קע"ה סימןח"מ
 וחיבר ר"ה. על יעקב רבינו כוהבסמ"ג
 לראשונים נמצא והיה התלמוד על הישרס'
 נס"ש אתו נמצא קולון מהר"י אחרוןוער

 שמיחסים מומר של הישר ום' ק"ןבשרש
 די מהרים כמ"ש אמה אינו לר"חאותו

 מחזור ר"ת והיבר היים. בדרךלונזאנו
 והראב"ד בברכות והמרדכי הרא"שכמ"ש
 בדורו. שהיה לר"ת מזכיר הקבלהבספר
 הגדולי' כתב כ"מ סי' מהרש"ל ובשל"תקנא(

 ראנון למהר"ם וראיהי לר"ת,ששימשו
 בכלליו אבוהב מהר"י הלסידטפורטוגאל

 ר"ת על רבא גברא כהב וז"ל שכהבב"י
 והוא ובה"כ ור"ח כרש"י גובריהדרב

 ובקיאות בחריפות יותר ואולי מהםכאחר
 כלם היום הנמצאים ישראל חכמיוכל

 אחד נגד שומשים וכגרגיר השוםכקליפה
 ראיהי זמן ואחר עכ"ל. הקטניםמהלמיריו

 : שצ"ד סי' בתשובה הריב"ש דברישהם
 כ"ו מי' שמואל דבר להרב הויהוחזה

 הוא התום' שכוהבין רריב"םכתב
 אין דהתום' נראה ההדיות ולי תם.רבינו
 כוהנים שהתוס' ומה ריב"ם. לר"המכנים
 מאיר נר יצחק רבינו על כונהםריבים
 : מרדכי בר ר"י או ורשב"ם ר"תאחי
 רבינו הנקרא הוא מרומרונ יעקברבינו

 יד כתיבה ישן כקינץ מצאתיהם.
 תלמידיו ומגדולי רבו תם רבינומתלמידי
 יראים מפר כמ"ש מטי'ן אליעזררביני
 יצחק ורבינו פטר ורבינו קל"טמצוה
 . והר"מ מפונטיזא והר"מ אהוהו בןהזקן

 כנראה הכהן שלמה בר משה ור'מאיבורא
 מיוני טוב יום ורכינו יבמות סוףבטרדכי
 ומהריי דמ"ק. פ"נ במרדכיכמבואר
 רבינו הלסיר העטור דבעל כהבקולון
 מרומרוג יעקב רבינו ומורי בעטור וכהבהם

 הלמידו מאורלינש ר"ה גם אםומסהפק
 הנז' ישן בקובין כתוב כאן ער כןנם

 שכהב מאד נהערבב הקבלהובשלשלה
 שהיה אחר הוא מרומרוג יעקכשרבינו
 והמה הקבלה מפר בעל הראב"דבזמן
 המידכן טהגהת כדו וזו הרשב"'ןעל

 אלפים ה' השמטה דשנת ר"ת דאמרבנימ.ן
 נשהמש ,ה ומיסוד מ'. דף ע"שול"מ

 בפדר דברץ והביא אחריםבמקומות
 דברי לערב והוסיף ח"ה דף רישהדורוה
 דהגהה טרח בחנם יבאכם ישנים.שפתי
 לרש"י השמיטה דשנת אמר ד.ד.המרדכי
 כטומר ל"ט שנה ולר"ה ל"תשנת

 מרדכי הגהת שמביא זה לשוןדמחבר
 ולדעת רש"י לדעה טהשמימה השנהמחשב
 וצדק אמת יזה עומד. שהוא בשניםר"ה

 מרומרונ יעקב רבינו הוא דר"חופשוט
 הקבלה בעל הראב"ד בזמן היהוהוא
 וכ"כ ההוספוה כמ"ש הראכ"עושמן

 לעיל והבאהיו ע"ב סימן ח"אבהשביץ
במערכת

 ציון מנחםהגה
 : זונ17 גסס טכוס ,ה"קמט(
 ע) )"ט ~ת6ד ):ד6 .ס,י6 גט."ס כ-זך 'עקג ס" וחתמתןקנ(

 פסס גסט~ת מס :סג.6 ען !"ע ~גס ט"מ( גסט' גח"נ ac יתקנו סטנ'ס סמסג"'ן סרג יוד. ג1גטיס ).גבר מת. גק~ר6' ס" 7סט~6) :ג' סס"7 גטי
 גס ס6ג~ר ס' 6ת וסתתני ג,ת7. ,סו6 ה" ,תל געו תון גסט"ס )6:ד6 'ס~57 נטכס יפקנ סס 6תנסת
 6ת רקס לג'ו דלק מס' תסער נל6ס סל6:ון efo1)7 ועט תמק( סיגי ""7 מחדר )וס," מהוזן 6ת ל6ססו6

 : סתחכלן וסע סוססחרן
 : תסיג פ"ג O)l(t'O וגלן 7.ס ט' ועירונין מגוסס 7"ס )"1 נצות תוס' ג'ג .~ע'קנא(
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נגדוריםימערכת
 קנב( סס)'סי( סר6נ"ן )מיין אלףגפערכת

 רבינו משו"ת שבידי בקונפרס מוכחוכן
 פסקי שואל שהיה כ"י ממרוי"שיעקב
 בשנת שהיה בו שכתוב השמים מןהלכות
 ז"ל. ר"ה כותב דבריו ובכללתתקס"נ

 דהיה כתבתי הצעיר אני כי אמההן
 נראה והישב"ץ הקבלה בעל הראב"דבוטן
 לישב ויש ההשנוה. בעל להראב"רשכוון
 אל"ף במערכה כהבנו וכבר היסבורוק
 השבח כי טזר6( ן' לכרפס רכינו)עיין

 שירו ויהי להראב"ע תם רבינוהשביח
 ע"ש. השכחה עומר במפר הובאלכבודו
 שכבר וכמו להרמב"ם קדמו ור"הורפ"י
 ד' אות הי"ו במערכה בנדפסנהבהי
 בידי היה לא שם אך ת,ספוח(.)עוין

 מפר-
 כחו במה ידעתי ולא הקבלהשלשלה

 :נדול
 קנג( כ'" )ידי וג5 ווג'תי מיסר ספר מיגלל"ת

 סת0וכס מו)6 6גי ופס ת10כ1ת וכסופו סונ.ות פ"וגי
 מתמוכות h~Vt סי' ג' כקן ג6"ס ור7.ס גרת סרגתסניף
 6ת נסס סיסל.קל6ת. ספל גתמיתו וכתור סימלספל
 סל6סו;1ת (nlDI~C 'פרת' כן פק1זי ג) 'ען סוסמספל

 ,ק;1 רח'" למעורס כתב or1 מעורס. 6מר1סגלס16ת
 נגמרי סלם%

 6!5 !"ג. 15 סיג כתג גפי' לק
 )ים 601רי מתג l'CI1'D פי עי סג'סו מימיובסותי
 0)מס לגיר ססג!ס 6חת ע) כ' 6ה' סמ61! )לג.נ1מקריס
 כ' 6ג. גס 1'7עתי עסריס סו6מגיס

 מג71י
tltD)D ועומק 

 : גוס 1ס6ר'ך ו6ת ע0ס)בו
 יב מלמראני יקב כמ7קך"ך)ומנ(

 הפלא מהמערבמקולל
 הקדוש הזהר על פירושים לכתובוהרבה
 מהרב האדרות פירוש ראיתי הצעירואני

 : בכ"יז"ל
 ;)רך 1מסי' ונפן16ת'1 ע1111 חסיי רב מפ',סמעת'

 ס6ס D'nte מן ג,ל1 גגך מעוי סת1רס oft~ntט76
 וריק נעור ונסקל )5ג7 תיכף כליס 16 לסף )יי1ג6
 סרב Ou וסל כ!סון גח!ק rnh ופעם תקרו. סיססוס

"חסיד
 כמפר""

 'ק עק 6ווי6.
~'tpthe1W 

 )דכריו וס71ס
%סל"6

' 

 יסרם רקת. 1עחס ססגס. קנת )1 וסיס נ"י
 סכתג כ'" 0)ו ססגיס גפ" 1'י) פסס 1' הכרססמסר"ל

 גנית סוד נעתיק ישו 6סל ומיוזעי wfS~n וסמעת'וכי)
 ועפוקש נעימים סתות כמט )' ומגרס קמל מסיסשסיס
 oibo סחכם עת'קיס 1ס7גליס מת1קיס )וףחנופת

סמקוג)
"o)ha 

 תנ)גייס: hlhn(: יעקג קמסר"ר
 הרב מולכו יעמב כמוהר"ר)רמנ(

 עיר מרבני אחיהחסיד
 פנינו שלפני בדור ת"ו ירושליםהקדש
 חאניז מהר". של מדרשו בית טרפניאחד
 שו"ת היבר יצחקי מהר"א רבינו שלגיסו
 דרושים חיבר ועוד בידי. וישנםכ"י

 : כ"י וראיהיםנחמדים
 הווכר מכיר בר יעקב ךבינן)ימן(

 שצ"ה סי' הרשב"אבשו"ה
 מקרוב חדשים ראש בשמים ובשו"הקנד(
 להרמב*ן דבריו דהגיד שם וכהוב ש"אסי'
 ועיין ע"ש. ראשו על נשקו והרמב"ןז"ל

 : נח"נ( ר6: נסמים )עיין ב' מערכהבריש
 רב ז"ל בזלכה יום כמך:ר"ך)רמס(

 הפנימי במערבמובהק
 צור ן' יעקף מהר"ר דהרב פלוגתיהבר

 בזקנה! והפליג בקיאותו מהפלגהושמענו
 הנרסס רנ,גו כעין נזיך יעקננ ר')רמו(

 : דין( כיח6כ
 אב"ד נעים ז' יזנמב כזדהך"ך)רמו(

 חתנו איזמיר דק"קור"מ
 אהרן בני המחבר הרב לפפא מהר"אשל

 בתשובותיו כנה"ג הרב עם וטריושקיל
 מהר"א הכולל הרב ותלמידו הנדפסותח"ב
 בעיר ור"מ אב"ד היה אשר עזראן'

 משכנוה מפר חיבר הנז' והרבאיזמיר.
 קנה( ; מדרושיםיעקב

 )טייק סיריוינה יעמב מהרב)רמח(
 3ח"נ(: ש"נ סנינסנסור

 קני( עצמאי בן יעמב רנני)רמי(
 סלכופ טסם סרמכ"ס)עפן

 3ח*3(: סרמ3"ס ס) סמסגס פי' וסייןוכו'.
מהר"ר

 ציך מנחםהגה
 תתקס"0 1סרמכ"ס תתקטע ס' נפטר דסל6ג"ד גתוכס סרמכ"ס גס )חסוכ ס1') 61ך סו6 כן וכןגריוקנכ(

 טפ"7 סי' סתר נס' מ"ר 41'*1 ג'1חסין כמש תתק)"6 ול"ת ע-ס( תת"ק מ' 0חי' מנינו קסדת)1כסר6כ*ע
 רנתוען

 0מו5י
 : תתקי"ס ס' סי' סלסכ,ס סי סטירתו ד0' יתרי ,"ע ו")

 מ76 בקי ~rto ע"מ, ת;"ט ס. הקמן קט-1 6' 6ות וע-) כסכימות סיער ספל כו1יסן ג7פס תקע"ח מס'קנג(
 : ל"ת 1סכלטת )ברט כן 0,17 1ח10כת סרוק גן שמס מחגרת מכ"י נדפס י1גך1ן וכעיר מדקדוקגשמת

 תגון 6גן נסס נזכ מכונס וט" ע"ס ון,יט כ"ג כ' נם" סמקג6ים כין קוהות מגחת גס'. 16ת1 משנו גסקנד(
 : ע"ס 6ק,'7וס !ס' גסק7מס וגן וקי"ג ת"ו ופרח גפתנר גס' סגוגרוס61

 מ1ג6'ס 1סגס 1סוכס גרבות !מס' ח" ;דפס גס סנט כסדר כסרס כת' ועטרת גיטין סדר עג.גי ע, וגסקנה(
 'סועות סגקל6 וח"ג 0ו'ת יטקג O~r כסמ"ס וט 61'ן תקע"ג( (llhc(pt' ,כע )מסר"' והמת חסד ס'כתוך

 : חקס"7( חסרי 3ייוו6רג6.)כ"ס 1ג": הרגי)6כי.ק פיס מעיל נטיס 1' סר"י גקל6 ג"כ בסי' סם סמסג'*ס סר 610 מי7"6 1סג6ון תקמש( ))'1ו6רג6 עס"תיעקג
 61!!' ט"ב, גזרתי סוקרה טגס5י 13 גר"ס עקג D~fi חחס נ"י )סרמג"ס !סיס סמסנס )פי' יגסקדמתוקנו(

 '7עי' גקר5 סי' 7סמחגרו מגו 1וס עלס, גח'גת ס' סטחגל 7סו6 0ק' י71 ,מח כעג 6ת ססטעתו,ס
tP)DOס"ק ספניגי הגחל קוגעלס טסמעת'ק )הסוג לנג'ס )3 נס ססטעותו ו1ס 6נגוניט1, סמכ1גמ סכדלסי(( 
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גדולים י-מערכת100
 יצחק בר פךראמ לעמב מהך"ך)וג(

 בפלפולו הוא' קנו(הלוי'
 ומגדולי באשכנז החילוקים חדודהמציא
 מפאדובה. ומהר"מ שכנא מהרירהלסיריו

 מפראג מהר"ל מהנאון ברפוס תשובהויש
 מהר"ר עצום בפלפול השובה כוהבועליו
 כעה הזמנים סדר ולפי הנו'. פולאקיעקב
 שכנא מהר"ר כי הדביים. לי נתישבולא

 שנה הלמידו ומור"ם שי"ז בשנהנפטר
 פולאק יעקב מהר"ר ואיך קנח(של"ג.
 שכהב בנדוןיכתוב

 מהרדי
 ואחיו מפראג

 בויכוח כתב חיים מהר"ר הנז' מהר"לשל
 ושניהם מורים של תבירו שהיה חייםמים

 הגדולים בשם כמ"ש שכנא מהר"רתלמידי
 תייס ויכוח )סיין ה' אות וי"ו מערכתח"ב
 היה מפראג שמהר"ל באופן 3ח"3(.חיים

 הדורוה וסדר דור ובצמח קנט(אחרון.
 סביב פולאק יעקב מהי"ר רנפמרכהבו
 עליה שנכהב דבשאלה ועוד ר"צ.לשנת
 מוניר פולאק יעקב ומה-"ר מהר"לפסק

 יכונו ואיך גש"ם שנה שהיההשואל
 :הדברים

 מ' )טייז פינתך יעמקו כפדתך"ך)רג5(
 : תתרו,יקס( h)'th'5נרסס

 הזכירו פ'ךמךן יגנמב כמךקך"ך)רגב(
 קם"ג סי' ח"מ כנה"גהר'

 : כ"א אוה המורהנהת
 3נא ינ פוגי יעקב כמהך"ך)רננ(

 ורדים גנת הרב בזמןאמון
 כמבואר גרול מדקדק והיה יוסף סמהוהרב

 והלמידו ורדים. ננה בספרבהשובהו
 מהר"ר בן לאניידו שמואל מהר"ר"רב

 של ניסו והיה פז כלי בם' המגיהלוי
 בק"ק רב נאוואוי שבתי טהר"רהרב

 אמון. בנא רבו כסא על וישברושיד.
 חיבר הנזכר מהסה פראני יעקבומהר"ר
 ראיהיו אחד וחלק מהשובות חלקיםשני
 על יולדו ופרחים ציצים נקה וממנובכ"י

 קט( : במ"ר יוסףברכי

 מהר"ר הנאון בן יעמב כוהר"ר)רני(
 בהשובוהיו המפורסם קמא(צבי

 צדיי מערכת בנדפס כמ"שובחכמתו
 אביר בנו והגאון 6סככוי( גני ת')עיין
 יהן פריו אשר ידיו את שכל הנזכריעקב
 שאינו כנהיר קולו מהיר סופר עטבעמ"ו
 והיבר קמב( יפה ומליצה שיה בנועםפוסק
 על לחם ומשנה חלקים ב' שמיםלחם

 ב' מהשובות יעכ"ץ שאילתהמשניות,
 א"ת וב"י טור על וקציעה מרחלקים,
 טורים. ר' כל על שחיבר ממפריוונראה
 מלא תפלה מדור שמים עמודי חיבריעוד
 האר"י והנהגה מחודשים דינים טובמכל
 על עז טגדל מתוקים. ופירישיםזצ"ל
 אבות. מס' על אבוה עץ וסרות.מומר
 הדקדוקים ע"פ לברר חלקים ב' ארשלוח

 ליעקב הקשורים וכיוצא. ההפלהנסחאות
 דרושים איזה מהם ונדפסומדרושים
 פסח ישרים הפלה הנו' מהחבורחוליוה
 לסדר פי' אריה. שאגה בעזרה קולהגדול
 מטפחת הענית. ומגלה וזוטא רבאעולם
 שלום. משפם ופרחים. ציציםספרים.
 אם שעשה מחיבורים במפריו רומזועוד
 ועל גמרא חידושי המקרא. כל עללבינה
 קסג( הערוך ועל רבה מדרש ועלהרא"ש
 ועל ההורה על ושנים ימיםוהאריך

העבורה
 ציון מנחםהגה

 ועשי"ת סססי )6)ף סל6סוגס סט6ס נח,' ניחל וס,' 1כג") י71ע 6:' מגיס 61ן נ"ע כע) ס" רסכ"נ()סחי,
 )וגלוף תי"תסרסכ"6

~ltD)h 
 גת'ג(: "טן

 1כ)-ת 7"ג כ"7 )1עת1"ח פ1ן'ן מדעת זככי קר6ק6 כס-ק תורס ססרכין 16ת1 'דסק 6סר סר6טון וס61קנז(
 51תר'1 סג-ס סלם-6 וסתת תרג"5 16-ת סן"מ )פר6ג 1קר6 וטפ"ק טים( קכ*ד 6ס-ע וד"ת לט-ופג.ס

 ס) רכו י)ך6 תסס סג"מ 61חריו ר,"כ( תפטר !וגיין תסר"ס סג6ון טן וקוו 6טר סג-מ כס"ק ג'סיכסמתויק
 : מס'( כסוף ס"ן סגם )וע" ו,)סרת-6

 סו)") תתר קנט( : ט-ו ס' 15ת 1עתס") ס)"כ 5")קנח(
 דמסר"י

 : ת1סרמ"6 ט1ר' כספריו ג"פ סכ.6 מפר6ג
 : ר6'ת' ד"ס ק": ת' 16ת וע-!קם(
 גרפו16ת (plon טטס גטרמן 6כי1 סם" כטת 16"ת( גט) פלוגת" כר עם 6' )כטס ת:"ו ~hlhDSh נולדמא(

 חתן יעג"ן( tha(n )עט1"ת 'טכ"ן כסס לק 6"ע ח1תס סי' 6כי, פק71ת וע"פ 'כר5) יעקג נקרץוס"
 סמיכת כט) כ"ן :פת)' גסג"ת יכוכ( 6כ7"ק ו!1כורג תס1יס סג"מ )חתן 1פ1ו:6 גר671 6כ7"ק כין מלדכיסג"מ

 : 5סכג1י לפריס סג"? 6חץ חתן סי' סני  .וגוו.גחכתיס
 סימר 51-) תמ"ס כעי מ6כ'1 טסתע קר6ק6 ס6כדפ"ק ת"י מופל סתע1ן תו-ס סרס"נ תכידמו"ך טמעת.קטב(

 סמ'כר וכו' סיתר 6תג' סותר ט) כתו כך כ) דיר גסוס 'טכ"ן מגחון ט) סופר.ס p(nh )' 6'ןכוסי)
 : סם( 1ס'1 מין כמגס ח' ו' )1טח"כ ס"ק))ין

 ספת פתגם, 'ג"כ תת'ד, גר וסב, טמרת יפס, כוס טו.גת יסוכט, )חס גק1רת, לגרת ס' ט1ד )1 ות65נוקטנ(
 כיטקנ ע17ת דעת, יטען עיגיס, מלירת סט6ירס, ht1)pDnh דרכון, ח1י6 סת6כקות, סי וסורית, !ס1ן 6עת,'

 ; ע"ס ס' גתי ט)יוגס כככיכס ע, גטנו) סוכל %תו)( סקודה גרן ))סכי% ססס,ס'
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�כסקדטס�עג�����ספחן�ס'�סת1לס�סדר�טפלסי'�כי�ל�תג-ח(���������פיסן�גמל�ס'�חי'�גס�� �פסעי:�גר'�סיפי�וסי'�סגירות�חר�מרסיס�ו'�לכ"ג�ס'�ישער�ק�נ�ס'גיד
��וגו'�ט�ך�סיח�לזכי�סנט�ט��דרסתי��י�נוסק�סי1הס'ן�ג'��
�ול"י�ססש,��ף�סל6ס�ס�מ6ס�גס'�הי�סי'�ג"פ�סטאר�מהרת�גס'�דיספ-ס�וד������זס��יןקעד(

�כ,פן�ק:פ6נט1ן�סר��תקפיד�טסי'ג1סג
����

�ס�כריס�ספג.ס����סערת�קרון�ס'�גס�����ס"
��וקזז�סי'���י�ת1יידס,�ס1רתס�סר6ס1ן�ורק�סס�ס6תל1ן�סרי����סט�ל�טפלתגס'
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נבגדוליםימערכת
�היה�רב�היה�ואם�אבוהב.�לר"יהמאור

��אחר�כדרךבותכ
�טייו�אבזאמיר�יצחק�מוהר"ררטנ(

��כח"כ(�לכרןממגם
�אברבאניל�יצחק(�מהך"ירטד(

�ישי�מגוע�חטר�וגדולשר
�מוריה�שנת�ספרר�מגרוש�היהוהוא

�ועל�ההורה�על�פי'�חיבר�קעה(ישראל.
�ישועה�משמי;�וס'�וברוחב�באורךהנביאים

�ועור�אמונה�ראש�וספר�פסח�נבחום'
�ספריו�ובהקדמות�רבים�חבוריםחיבר
�נאה�שיחה�לשוח�יצחק�ויצא�צערומודיע
�ישראל�ביה�אחינו�ועל�עליו�הקורהטבל
�רנת�בפאדובה�מנוחהו�והיההעש"ב.
�ברכות�בהלכות�מזכירו�ומרן�קעי(רם"ט

��יוסף�ובכיהבכ"מ
�טחן�הראב"ד�בן�י(בדזמ�ךננינךרסס(

�קעו(��גשר(�סני�י5חקרכיג1

�הצרפהי�אברהם�בר�י(בדןק�ועיינךרטו(
��קעח(��סרמכ"ן(עיין

�משנ"ץ�אברהם�בר�יפיופה�ךנבינךרטו(
�ס5וי��סר�כר�ירחק�רכינועיין

�קעט(�אדךבי�יפבחמ�כמך:ך"ךרטח(
�והשוטית�שאלוהחיבר

�בשו"ת�כמ"ש�מהרשר"ם�בימיוהדפיסם
�אב"ד�והיה�מ'�סימן�ח"ממהרשד"ם
�דברי�ס'�וחיבר�שלום.�בק"קבשלוניקי
��הנ��שלום�בק"ק�שררש�מדרשותשלום
�מאופנהיים�יצחמ�ך1נינךרטט(

�טהר"ם�בשו"ההשובתו
��התר"ך�סימןד"פ

�מ'�עיין�אזולאי�יצחמ�כמזקך"ךרפ(
���ילקי(ניסס

�ט'יו�מאירבירי�יצחק�רבינורס�
��כח"ג(מגסן

�אלברגל*ני�ז'�יצחק�בוהר"ררסנ(
�בספר�אשובהואחרון
��כ"י�אנשיםזרע רסנ�
��ל�אלגאזי�יסבדזק�כמןקך"ך

�והיה�כנה"ג�הרבתלמיד'
�בהיוהי�דרושים�ס'�וחיבר�ביא"י�בעירמיץ �לו�ויש�מוב�דורש�וקראו�שנה�טו"בבן

�ז"ל�אלגאוי�מהר"ש�הגדול�מהרבהמכמה
�אברהם�מ'�הגדול�הרב�אבוהיו�דוכוהוכתב
�ז"ל�יפה�מהר"ש�הגדול�והרבאלגאוי
�כ"י�תשובוה�לו�ויש�ספרים�לחברסייעוהו
�הרב�רבו�הגדול�הרב�עם�ומריושקיל
�בעי�בשו"ה�נדפסו�תשובות�וכמהכנה"ג
�הרב�גם�פסקיו.�על�כוהב��ל�שהרבחיי
�כמה�כהב�ו"ל�חיים�ן'�כמהר"אהמו'
�ומריא.�ושקלא�תשו'�על�המכמוההשו'
�כתוב�ושם�כ"י�הנז'�השו'�ס'וראיתי
�קושמא�רבני�לו�שנהנו�השחימה�עלסמיכה

�בראש:�ז"ל�קצבי�מהר"יוהרב
�עייו�אלנמויה�יצחמ�כוהר"רכפד( ��מטראגי(�יוסףמ,
�מביא�אלעזר�ברבי�יצהמ�רבינורסס(

�ריקאנמי�הר"מ�משמודינים
��קכ"ד�סי'וע"ש

�טייו�אלפנדארי�יצחמ�במדןך"ךרפו( �יוסף�מ'��ס6גדרי.�רייסמ,
�מער5גי(

�קפ,�אלפסי(�יצחק�רבינו�וקךי"ףלפז(
�ורבינו�חננאל�רבינותלמיד

�ודאי�כי�אומר�היה�ההום'�בעל�ור"ינמים.
�כשחיבר�הרי"ף�על�שרהה�הקדשרוח

ההלכות
�ציון�מנחםהגה

�פירנס�חגר���כ'�גן�כסותו�כ'��כ�וכר"�וכפ"�סג"י�גוסכ�ר��נריע�סיכ�זה"�ק"ו�כ�ס6נן�נוםקעה(
�מטס�כרם�רנ"כ�וכס'�ר6ס1גיס��כיחס�פירומו�חגר���ק6סטילי6�וופ1רטוג��גרת�מ.ו�וכן�יכריסלס'
�חקת�פסס�וכח�ס'�וחי�����מסס�נכריס�ומסדו"כ�יסע"�����פירנסו�חי'�סס�ס�כ6ותן����נ6פוייס
�מטיני�ס'�גסקדמת�כתסיס�מס�ס��וקורת'ו�תורותיו�ועיקל�מסיחו,�טועות����מטמיע�סיע1עס�משנ'צגות

��תסס�קתנו�ו��מנג'ס�מס'�גר,ס�יס��וכסק7מת1�מפיל6ר��חוק.ע1�����כרוך��סרכסיס,עס
��נפם�כמן�מן6כת�סי6�וגו��כן�����רונ1�וס�יכ1�כו1ינ�י6�ונפטר�מנס�ע��כן�למ"ח��קעו(
��ט�ג�ס"ס��ה�טג"י��������ע1ן�טמ"ע�ס"�קמן�סטו�שכפלס��עקעז(
�מכסן�כוס��גטם�מיכתו�וע)�סרסי��ף�סלכיע'ת�מ6ס�כתחקת�גס6ל1נ,ק1�סין�ססי'�לדרכי�גמסר"סקעט(

�כסיכי�מונ��מן'ןסיטיני,
�לרכ��סמ��סוימ'ו,�נ6מן�וכחי,�גמקריכ�סכחיו,�כנסס�ונכר,�ככסן��ני,

���יפס.�כל��ר��סו6�ג��סותר��חק,����מסרכג'ס�וסחמס'����ע"ז�ח��נתסכ"ן�מ�ת'�
�����מליגת�מסס�מועט�מן�כקורשכן�ועטר�תתמ"ח�ט'�ספרד�גרח�ע)סינ1ת�ומפג'�חמקימק)עס

�נ"ע�ר"�גגות�גן��מק�מר�יוג1�ס1ן�סעת.ק�וכן�סער�טוס�די"ק�כן�תתס*ג�ד��ס.ון�חודם��ד�ג'�יוםוסמ"ך
�סכ'�סיומס.ן�ו6חר'ו�סר6כ"ז�ע)��ע�מ6ד�עכ��תתס'נ�סיון�ו��גפסו�������שכס�ק�סו��נכסף

��ר�ס�סי'�וט��נג'סןמיתתו
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נרדליםימערכת�
�מרבינו�קונמרם�ראיהי�ואני�קפא(ההלכות
�מן�שאלוה�שואל�שהיה�ממרוי"שיעקב
�ומשיבים�בהם�מסהפק�שהיה�דיניםהשמים
�אם�אחד�דין�בפרם�שאל�אחת�ופעםלו.

�לו�והשיבו�כחולקים�או�כהרי"ףהלכה
�דחשיב�כהרי"ף�הלכה�שודאי�השמיםמן

�הא.ש�ויגדל�יצחק�ויזרע�עליו�וקראומובא
�והרב�מאד.�נדל�בי�עד�וגדל�הלוךוילך

�פוסקים�ושאר�התרומוה�ובעלהעמור
�ראה�הצעיר�ואני�הרי"ף.�השובוהמייהו
�והלמידיו�כ"י.�הרי"ף�תשוי�קובץראיהי
�אפרים�ורבינו�מיגאש�ן'�הלוי�יוסףרבינו
�ובס'�חילוף�קצת�יש�הרי"ף�פמירהובזמן
�יעיר�ולא�הדברים�מביא�הרורותקורא
��א�ז'�דף�ע"ש�מתחלפים�דברים�הםני

�ן�ע"ב�סי'�ח"א�בהשביץועי'
�להרי"ף�שו"ת�נדפכו�מחדש�עההדרי"ף

�ההשוכוה�הן�והן�השובותש"ך
�השובוה�קובץ�שראיתי�לעילשכהבהי
�מזבח�על�ה�לו�ועהה�כ"י.הרי"ף

�קפכ(�הדפוס
�להלכו'�פי'�שו�הדורוני�גאוני�שהרבהודע

�דהיינו�ראשונים.�ממפרי�כנראההרי"ף
�הלכוה�כל�שפירש�נראה�יהונהן�רבינו�

�יונה�רבינו�כ(�יסוגחן(�רכינו�טייןהרי"ף
�כ"א�נדפם�ולא�הרי"ף�כל�על�פי'עשה
�כהובוה�ובמקובצה�ברכות�מסכהעל

�מהלמידי�כתובות�הרי"ף�על�פי'מייהי
�בנימין�בר�יהודה�רבינו�נ(�יונה,רבינו
�וראיתי�הרי"ף�הלכות�על�פי'�היברהרופא
�הרן"ף.�הלכות�רוב�על�פירושובכ"י

�הלקם�שבלי�הרב�של�רבו�שהואוכמדומה
�יהודה�שם�על�יעלה�מורי�כותבועליו
�פי'�אלמאדארי�יהורה�רבינו�ד(יעלה.
�בלוי�נושן'�ישן�מ'�וראיהי�הרי"ףהלכות
�וכ,גילה�מפסחים�הרי"ף�הלכוה�באורכ"י

�יהודה�מרבינו�פי'�שהוא�שםוכהוב
�כ"א�בפירושו�מזכיר�ואינואלמאדארי

�דוסא�ורב�נאון�מעדיה�רג�הגאוניםדברי
�וזולהם�גאונים�האי�ורב�שרירא�ורבבנו
�הרי"ף�הלכוה�פי'�הרא"ה�כ(�גאונים,הכל

�הרימביא�ו(�כ"י.�מסכהוה�איזהוראיהי
�למ"ק�בחידושיו�כמ"ש�הרי"ף�הלכותפי'
�ז(�ב"ב.�דף�וריש�מהש"ס�י"א�דףסוף

�הרי"ף�להלכוה�פי'�עשה�ישמעאלהר"ר
�מימן�בתשובוהיו�אלשקר�מהר"מכמ"ש
�הרי"ף�על�הנהוה�עשה�הם�רבינו�ח(מ"ו.

�קם"ה�דף�ס"ז�עשין�בסמ"גכדמוכח
�נמוקי�י(�הרי"ף.�הלכות�פי'�ן�הר�ט(ע"ב,
�כ'�רשב"ם�י��הרי"ף.�הלכוח�סי'יוסף

�מהגמי��כדמשמע�הרי"ף�עלהגהוה
�על�פ��יוסף�בר�מארי�אבא�ר'ינ(

�שבה�בחידושי�הרשב"א�כמ"שההלכוה
�על�חיבר�העמור�הרב�ינ(�קכ"ח.�דףעל

�ט6ס�טיין����מערכה�עייןהרי"ף
��כח"כ(כפריס

�לפרש�יעד�כתובוה�במסכת�שהרן"ףודע
�בלשון�ופירשם�רחב�באור�הלכותנ'
�אוהם�להעהיק�מרח�הרמ"ע�והרבערבי.
�בתשובוהיו�וכחבם�חכמים�ב'�ע"יבלה"ק

�המיס�ובם'�ע"ש.�קכ"מ�קכ"ח�קכ"זסי'
�בלשון�האלו�הלכות�ג'�פי'�נדפסודעים
�ס'�אמנם�ר"כ.�רי"מ�רי"ח�בסי'הקדש
�השובוה�שנדפסו�אחר�נרפס�ישריםהמה
�וזמירה�אחרי�שנדפס�נראה�וגטהרמ"ע
�עיניו�בהם�המעיין�ועהה�ז"ל.הרמ"ע
�קיג(��לו�ומוב�האלה�העהקות�בשהייחזו

�טייו�אפדמאדו�יצחמ�ן:רגנ�רמח(

�מרבני�אחד�אריפול�ינהק�מה'רסס(
�ורדים�גנת�הרב�בזמןמצרים

�ובספי�ורדים�גנה�במפר�שם�תשו'�לוויש
�בעומק�משובה�היה�ובדורו�נאם.דרכי
�הלמידו�היה�יין�ישועה�והרב�ישר.העיון

��בספריוומזכירו
�רינ"א�אשר�בנך�יטבןקמ�ראינןר�

��נסטוך(�סי'�לש"יהלסיד
�הלוי�אשר�בר�יירחק�ראינןר�

�שהיא�יוחסין�מפרכהב
�הדורוה�קורא�בספר�וגם�רש"י�שלרבו

מסתפק
�ציוי�מנחםהגה

�גי�סק"ד�תהו�ס"�גט��ע"ס,�ט��ה1יק,ן�ססת1ס'���ס�כסר�ף�ס)גס�גג"מ�סכ"ס�מ"מ�ססנו"ע�וו�קפא(
�ע"ס,�סרס�כסוס�טסל�ג'ט���ח1טק1ת�ס)ג1ת�רק�סרי"ף�תפ'סס��ן�סטס:ס�כפי'�סךמ�ס��

�דגרת�ט1גס�חר'ס�ס)�טגליסן�ט1גס�טסלג�פורן�דגר,�סוף�גוס��ט��ג'�מגייס�טס'����תטיסוסלג
��סוסכ�עגב�ספג1סס�

�גטסי"ת�גסרטג"ס�סר�ף�סיטת�סיד�כלס"ט�מ7גתכ�מכ"י�ט���טר6ס��ס�ג�י�תפ"ס��טן�גטירקטב(
�סק�ט�סר�ף�נטו"ת�סי��וס��וקגרתיו,�ת��גס)גות'ו�סטמ.ט�מ7ן6�סוגהתו�קגרת����איך
��ט-ט�סר�ף�וסו-ת�טט"ת�כטס�סנ�ן��סקדטחט"מ

��ס�טס'�כתוך���ס)ג1ת�נ'�����י)נ6�ג�קפל(
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נדגליםימערכת
�שאינו�פשיטא�ההדיומ�ולי�בזה.מסתפק
�תמים�בם'�מוכח�שהרי�רש"י�שלרנו
�ר"ז�ומימן�קנ"ח�ומימן�קצ"ד�סי'רעים
�ריב"א�והוא�ההוס'�מבעלי�אחדשהוא

�בתמים�שם�כדמוכח�ההוס'שמזכירים
�יו"ד�מ'�מנה�כלל�הרא"ש�ובשו"תדעים
�גבין�ריש�ההוס'�הרא"ש�שכהב�זהובעניז
�גם�ריב"א�ומפרש�ונגנבו�רש"י�עלהקשו
�הקשה�שריב"א�ההוס'�כחבו�מ"ל�דףבנרה
�הוא�כתב�יוחסין�בס'�וגם�והשיבולרש"י
�וכן�רש"י�תלמיי�שריב"א�זה�אחרעצמו

��האמההוא
�וארא�פרשה�החומש�בפי'�להתוס'וראיהי

�נולד�אשר�בר�יצחק�רבינושכהבו
�וקראוהו�אשר�בר�צחק�רבינו�שנפמרביום
��וגו'�השמש�וזרח�עליו�וקראו�שמועל

�יצחק�דרכינו�אותנו�אלהים�הודיעואחרי
�לקיים�אפשר�שנים�היו�אשרבר

�יצחק�לרבינו�שמנה�יוחסין�מ'�הרבדברי
�רש"י.�של�מרבוהיו�לייה�סגן�אשרבר

�דרבינו�הוכחהי��לעיל�צעיר�אישואנכי
�ושכ"כ�רש"י�הלמיד�היה�אשר�ברוצחק
�וכהבהי�אח"כ.�עצמו�יוחסין�ספרהרב
�בזה�מסהפק�הדורות�קורא�שבספרדהגם
�רש"י�תלמיד�שהוא�לי�פשימא�ההדיומלי

�האחרונים�יוחסין�ספר�הרב�דבריוקיימהי
��לעילעיין

�כי�דעתי,�נהקררה�לא�לעצמיוכשאני
�כאן�כי�ועד�מריש�אמנםהאף

�שהוא�הולך�מסכים�כדיל�הקצרה�דעהיזה
�ס'�שהרב�עז�כי�אפם�רש"התלמיד
�דברים�ידו�יכהוב�ודייק�דגמירמחמץ

�הלשומת�ומפמבע�לזה.�זה�ים�סמוההפכיים
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�ול"מ�כ�����ו6כ�נמו*ס�יוחק�מו"ס�סנטן�דמו"ל�פט'לת�ע)�י1ס,�גכיג1�וס���יגס,�ויסרק)����גר
�תסס�ס)�כיטינס�תוץ;�סיס�לגס�גחעטיס�מתורס�מעסות�נסתמו�פמו�מטורפו�וסדך�סנפטל�וסגיי)יקס)ת�ו

��מערס�סי��שכסוכחפז
�עי"כ,�נרוקח�ומוגף�ק,ס����וכמ"פ�תוס'�מנעיי������י��ג'�יעקג�גן�יסחגס�וספות�ונסערותקצא(

��ת"ס�ג��ס"�סס"יוע'
�גס'�עורף�גן�סר-ס�ק)מי7ו�ותפ"ס�תתפיט���גק1רעגס�ופטר�כספרל(��סר�ג5י'ס��עיקצם(

�ננט�ר��סי'�סרי,ף�כסו-ת�סגוכל�דסו6�����������סעתיק1�ע~כ'�ג)סון��ימדכרס�עתנ�
�דון��דויק�סו6�רב��סי�לכו�סיס�ני6ת�גן�דר��י��קטנות�מחוור�גסקומת�סרווו"ס�ומ-ס�ע"ס,סריכ�
�גר��ר"י�ג1גתו��ו��ג-כ�ר�ס�יגו�כ-ת�ר"מ�מרטי'�וגס�גרת�יסגיל�קדמאיות�מ�רסי�חד�פט5פ.ט�ס �פורים�פ.וט�מיגו�גרפס�����וי�ור6ן�יר"ם�דרוסים�סר��תפזרת�וגס'�ע"ס�סנ"ס�ס"�קמן�סג,כר�� �קסית�פילוסו�וכר�סמים�קוו�ונס'�מסרות�ען�פירנסו�נוקל�סע"ו�ס�ר�וגפיך�סר;נ"ן�פ"�עם���ריסון

�ח��כ�ר�טס�����לפסווכפת
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�נדוליםיימערכת�
�וכו'�שמשין�רב�היה�ואביו�ניאההיי"ץ
�באמת�אמשטרדם�דפוס�מ"א�דףע"ש

�וביותר�לשמוע�קשים�אלודברים
�שהביא�הדורוה�מדר�הגאון�עלהמיהני
�ברור�והדבר�ע"א.�נ"ו�דף�הנז'דברים
�ושם�הרי"ף�בזמן�ניאה�ז'�יצחק�רבינוכי

�ור"ת�רשב"ם�אחוה�ובן�יהודה.�הרבאביו
�שטואל.�רכינו�בן�ההוס'�בעל�רייהוא

�ודי�ראיה�ריח�אין�שם�שהניאומהסמ"ג
�מאד:�פשומים�דברים�הם�אלו�כיבזה
�הלוי�יהורה�בר�יצחק�רבינוסינ(

��ח��רז6�סעגמטיין
�רבו�בשם�יהודה�בר�י2בףץלץ�ךנניגךסיד(

�וכו'�זצ"ל�אליעזררבינו
�פי�אה�שאל�משה�בר�משולםורבינו
�הלקם�שבלי�וכו��ירושלים�יושביאריוה

�קצג(�רפ"ו:�שבלהח"א

�העם�יוסף�במה'�י2בדץק�כמדץןי"ךסטן(
��כח"ג(�יוסף�שרת�לןעיין

�ממלכות�יוסף�בר�י2בהמ�וקכמךב4ךסטו(
�ר3יגו�טייןפורמוגאל

��כעס"ט(יטקכ
�יצחמי�יצחמ�כ8ףוך"ך�דץך:נסיז(

�יצריי�מה'�החסיר�הרבבן
�חיבר�יצחקי�מהר"א�הרב�מורנו�שלאחיו
�והיה�כויי�וראיהים�דרושים�נחמדס'

�בתשובתו�כנראה�המגן�הרבהלסיד
�והשובה�י"ר�אברהם�רע�בשו"תהבאה

����עליו�המגיןהרב
�עין�הישךאלי�י4בוקמ�הקנינךסיח(

��כח"כ(�מקסיסוד
�של�אחיו�הכהו�יצחמ�מהרירסיע(

�היה�הכהן�מהר"אהרב
�סיפר�כאשר�ופלא�הפלא�מופלאהסיר
�דף�אליהו�מדרש�בספרו�אחיו�מרעליו

הגה

�שבזמננו�יראה�שם�והקורא�ע"ב.כ"ב
�ויבוש�כאלו�במעשים�מופלא�חסידהיה

�גרלה�כי�יראה�בעין�עין�כיבמעשיו
�הרמב"ם�וכמ"ש�חקר.�אין�ה'�עבורהמאר

�מקומות:�בכמה�והבאתיי�אחדלחסיד
�םק"ק�הכהז�יצחמ�כ~הך"ךסכ(

��כח"כ(�תזרחי�ק�ר�עייןאוסמרא
�מה'�בז�הכעוץ�י2בחמ�כ8וץך"ךסכ�

�במשפחה�הכהןיהודה'
�אשר�עולם�כהונת�מגזערפאפורט
�חלקים�ב'�כהונה�בתי�חיבר�קצר(בלונלון
�כסרס�כתי�עיין�בי"ח�מערכהכמש"ל
�ירושלים�לעה"ק�בא�אביו�ומרנח"כ(
�פלוגתיה�בר�מהרד"ך�הרב�בה�נשאה"ו
�הנזכר.�הרב�להוליד�וזכה�המגיןדהרב
�וחבירו�פר"ח�הרב�הלמיד�היהוהוא
�והלך�במצרים.�אב"ד�אלגאזי�מהר"שהרב

�ובחזרהו�ת"ו�צפה�מעה"ק�מצוהבשליהוה
�מ'�שם�וחיה�להרב�איזמיר�בעירקבלוהו
�ירושלים�לעה"ק�חזר�זקנוהו�ולעתשנה
�כהבתי�הצעיר�ואנכ;�לרב�וקכלוהוה"ו
�והלמידיו�עה"ק.�מכוללוה�הרבנותשמר
�הנזכר�והרב�שאול�מהר"י�הכוללהרב

�וו;חכם�אבואלעפיא�רוד�בכ"רמהר"ח
�חמידא�המו'�והרב�בןלוי�קול�המהברהשלם

��נעים�ומהר"ש�רוביו�מהריםקרישא
�שולאל�הכהז�יצחמ�ךבינךסכנ(

�תכן�זחי����ייד�ת,סי
�קצה(��קערו(מסריי

�צי(�שאבייש�די�י2בחמ�כמוץך"ךסכנ(
�ס'�להדפיס�פסקשכ'

�ב'�אות�חי"ה�במערכה�קנז(�לעיל�עייןהזהר
��כח"ב(�ס)תס�תסק�טיין�שכהבהימה

�לאמפרתמי�יצחמ�כ8דץך"אסכך( �קצח(��נ�כ(�י5חק�פחדעיין
רבינו

�ציוןמנחם
��ט"מ�דס"ט�ר6כ"ן�וט'���גגי)�סי6��גדפסקצג(
��תקט��תתו,��ג�מר�נגב�ע"כ�ג'��ן�ות�הת"ג�����מ"ג�ססק7מס�לס�נס�סרס���קיד(
��ר"ח�עכשקצה( ��כ�ס�ל'�והריס�תורס�תתל�תרת"ד�רלג��ס�ת�סס
�ג"כ�ט��סיס���ק1לס�כ��מלן�גס�תס1כ1ת�טכס����כם�ית�ס'���דפס�ת"ר�ס'��טן�גע"תקצו(

�מס'�סנו�ר.�מסקסית��ר��ת��סדר��ן�סעל'�����ט'ס�ד'�עקד�כ"ר�ר��יסו"�וט�גססג�ן
�סל���זן�עלי�ס'�גמ"ח�געסס"ז�כון��ס���י�סמקת�ע)�יחק�ת�ד1ת�ספרו�סקיתס�כע.ן���כ1ת(
�ס�ת����כטחת�סנטר��ט'ס���כא'�ר��נכד�ס"���י���קר.ת�ס'�חי'�גס��וקת�עי��ט'כלי

��לרב"ט���
��ו1ן�ח�ת�ות�חי"ת�תטרגת�גתת�ע��כ6ן�וט���סס7ל�סת:ס�טת��מ:ס�ריסון�גדט1ס��ס�ןקצו(

��ס,טס���ס'ג"ג
��כ�ט�ס"ק�סת"ן�כס:דסס�נרט�ס�וכטרש�סמקט1ת�גב)�כק'�וסיס�תי"ט�סכל�ח'�ט.ר6ר6�שיךקצח(

��תק�ס!י1
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בהנרוליםימערכת
�של�רבר�היה�הלדי�יצחמ�ףבינךסקס(

�בכמה�מפירש"י�כנראהרש"י
�ה'�דף�הדורות�קורא�בס'�וכתבדוכתי
�יהודה�בר�יצחק�רבינו�דרש"ידרביה
�רסוכה�מההוס'�מוכח�רהכי�ואיביאהלוי
�רש"י�מרברי�אך�קצט(�רמייתי.�ל"הדף

�בר�דר"י�קצת�נראה�נ"מ�ד'�סוףבגיטין
��לחוד�הלוי�ור"י�לחודיהורה

�בחידושי�מהרש"א�הרב�מדברי�נראהוכן
�כ"מ�סי'�רש"ל�ומתשו'�שםהל'
�בקובץ�מצאהי�וכן�ל��סי'�הלויוממהר"י

�יהודה�בר�יצחק�דרבינו�כ"י�נושןישן
�גאון�האי�רבינו�תלמיד�והיה�אשכנזיהיה
�יצחק�ורבינו�כתבי,�כל�פ'�המרדכיכמ"ש
�היה�רש"י�של�הזקן�ורבו�אחר�היהמנ"ל
�ראיתי�וכזה�עכ"ד,�יקר�בר�יעקברבינו

�שכ'�המקשה�פ'�בחולין�בפסקיולהרא"ש
�גאוני�רבותיו�מפי�רש"י�קבלה�כןוז"ל
�ורבינו�מויטרי�סנ"ל�יצחק�רבינועולם
�יקר�בר�יעקב�ירכינו�יהורה�בריצחק
�כתב�חמץ�סוף�מיימוניות�ובהגהותז"ל.
�מהרב�ושמעתי�רגמ"ה.�מפי�יהודה�ברריי

�עטר�בן�מהר"ח�קדישא�אמוראהמופלא
�כותב�רש"י�דכאשר�מרבותיו�שקבלזלה"ה
�מ'�דף�בשבת�כמו�לוי"ה�דבריובתוך
�זה�דפי'�ר"ל�ע"ב�ס'�ורף�ע"ב�נ"טודף
�ונקרא�יעקב�רבינו�ובנו�הלוי.�רבינומרבו
�סי'�מהרש"ל�כתשו'�כמ"ש�יעב"ץרבינו

�כ"ט
�של�אחיו�בן�וקערי�יובלק�רגנינךס�

�הרימנ"א�הר�ה.הזכירושל
�מהספר:�ע"גבחי'ניטיןדףל'

�של�אחיו�הלדי�יצחמ�מהך"ךסכו(
�שהיה�הלוי�מהר"שהרב

�היה�רוזאנים�מהרויי�הרב�שלתבירו
�במבחר�ונפטר�ובקיאות�בחכמהמפורסם
�תשובוה�וחמשים�מאות�שלש�לו�והיהימיו
�בהלכות�עולם�כהונת�בס'�ונזכרבכ"י
�שקיל�לוי�מהר"ש�והרב�רל"מ.�סי'נדרים
�אישות.�בהלכות�מש"ל�הרב�עםוטרי

�מהר"ר�הוא�הלוי�מהר"ש�הרב�שלובנו
�כהונה�בתי�הרב�מורנו�עם�וטרי�שקיליעקב
�במבחר�נפמר�הוא�וגם�קטן�זכייתבדין
�ומהר"ר�מהר"ש�להרבנים�להם�והיהימיו.
�מהר"ש�והרב�פשוט.�ת"ח�אחר�אחיצחק
�רו,אניס�מהר"י�הרב�שנפמר�זמן�איזהאחר

��רבתי�בקושמנדינא�רב�הואהיה
���עיין�הלךי�יצחמ�כזדזך"ךמכח(

��ח��חייםמ.ס
�מרבני�יאלי�רוי�יצחמ�כ~ףזך"ךסיט( �מהק"ש�בזמןטודינג
�לחם�ס'�חיבר�כות.�ומהריםאבוהב
�בנימן�גבול�בס'�כמ"ש�הש"ע�עלהפנים
�קקה�בכ"י�ראיתי�ואני�להספדו.בדרוש
�ובכהב�שלו.�הפנים�מלחם�וקצתשועת
�שכ'�ראיתי�הקדש�יד�מידו�עצמוהרמס
�כהר"ש�בהוראה�איטליא�עמודישני

�ממורינא�הלוי�יצחק�וכמה"ראבוהב
�ר(��וכו'�טהורות�אמרותואמרותיהם

�טיק�לויה�די�יצחמ�מהר"רלס�
��ממי1יקיס(�����נרססת'
�כיין�רומברוזו�יצחמ�מהר"רס�

�י���כח"כ(��קקירט
�לוריא(�יצחק�ר'�וקאך"י�רבינךס)כ(

�שסו�גדול�בישראלוצעל
�מעלוהיו�קצה�אפס�ע"ה�רבינו�משהניצוץ
�החיים.�עץ�בהקדמת�זצ"ל�מהרח"וכתב
�המלך�עמק�בס'�כתובים�נוראותיוועזוז
�והיה�האר"י�שבחי�וספר�לחכמהומצרף

�יב(�חכמה�בכל�ובקי�הקדש�רוחלו
�הסכמה�מופם�זצ"ל�מהרה"ו�בכ"יוראיתי
�הרב�וחתום�שיעה�מיכנת�מצריםמרבני �סתריו�במגילת�ראיתי�עוד�שם.האר�
�מה�כל�כי�כמ"ש�מכ"י�מהרח"ושל

�וקצה�אחת�בשנה�הוה�מהאר"ישקיבל
�ה'�יום�עד�ושלעב�של"א�שנת�והםירחין
�זכותו�בעוהור�האלהים�ארון�שנלקחאב

��ישראל�כל�ועל�עלינוינן
�נדולתו�מכללי�קצת�צ"ל�האר"ירבינו

נכתבו
�ציון�מנחםהגה

��מטט�ס�ח1פס�ס'�גת1ך�איפס����ס�ג�לס"�תסוגת�וע'��ג�סגת��ע�גיטין�ת"ח�נר*ס�וגסקלט(
��מס�מ"ן�וכסיס�ספ�ס�וחס�עת�ר(
�מס:����גי'��ןרא(
�ומספחתו�ג1תי1�סס�סמו�כסס�תתס�לס"ק�סטוך1ת�חג'�מפסס�טיריס�ינ'�ו�ר6ס�גריל�פרק�י�ע�סיס�גסרב(

�������י����גסכחין�צמר�סי�סרס���ס"ק��י��י�רפתה�עי�ימכ,פ��י1ע�ס3ת'סגר6ס'
�סייטי�����ע�

�עס�למ'�כרסון�סכת'ס�ת�ת�גחסג1ן�גחל1ויס�יפיס�סמס����סע�ת5�ס7ר�ס)
�מ�ס�ס�מסמס�עי�ס6ס�ו.ס�כפ�עי�נחר�יותר�עכס�מ6ג1תי��רק�ירע�ס�י����ר��ת�ר�ספרדיסס'ס

��סלוו�ס(�קר1גות�טחוב�סקלמס�וע,�י1ס"ע�עג�ת�כסדר�ו�ת�ס6מיתית,�קג:סע"ס
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נהוליםימערכת�
�לעיל.�שרמזהי�כמו�ספרים�בכמהנכתבו

�זבחים�מסכה�על�שימה�כתבובבחרותו
�ושמעה.�יג(�בצלאל�הרב�רגיבחברה
�המחבר�הרב�אלפנדארי�מהר"א�הרבמפי
�תו�שימה�בידו�היה�ז"ל�שהוא�אהרןיר

�שמא�הידוש�כל�על�שם�מפורשוהיה
�האר"י�או�בצלאל�הרב�עליהדמאריה
�היהה�אשר�בשרפה�נשרפהובעוה"ר
��שועה�בתוך�גם�ספריו.�כל�עםבאי,מיר

�ששאל�שאלה�שם�שכהוב�ראיהי�כ"ימרן
�אשכנזי�יצחק�כמה"ר�הכ:קובל�השלםהחכם
�בנדון�השאלה�היתה�בדעהי�הרשוםולפי
�שדרים�מצרר�והיה�ממונוה�שריניא'

�ימד�ומרן�ספר,�שום�הזכור�מבליכשאלה
�שהחכם�נראה�וכתב�השאלה�עלתשובהו
�פוסק�ס'�משום�זה�צד�אמר�השואלהשלם
�זה�פוסק�י"ח�לצאת�זה�דבר�וכהב�ה

�דברי�לבאר�כמעם�ההשובה�כלוכיוצא
�היא�הפוסקים�סברת�פז�אדניהשאלה
�הרב�דעה�שנמה�שנראה�למהוהסכים
�ישרים�המת�ס'�בהקדמה�גםהשואלי
�מאורזה�משני�מונה�הרנן�שהי"לכתב

�וכבר�צ"ל�והאר"י�בצלאל�הרבהנדרלים
�מחבר�אינו�אמאי�תלמידיו�ששאלונורע
�שלא�והשיב�בקבלה�הגדולה�מחכמתומ'

�מעינוה�לו�נפתחים�היכף�כי�מציאוההי"ל
�כשהיה�ואפילו�לכהוב�נח�בו�ואיןהחכמה
�קמן�צנור�למצוא�מורח�לו�הקהמדבר
�כתב�בו�ה'�דבר�ובתחלת�אליהם.לדבר
�בחכמת�ענינים�ואיזה�דצניעוהא�ספראפי'
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���כ��ירטי�כ!כ,�פחות���נרע�ט1כסרג'נ
�לסטתדל�רסקי�ס�ס�וס�גל�עס�ח"ו.��ק!ןיח�

�עם�סעס"כ�גן�ו�ס'ס�ס6ל�גדלת�דטת�גדייד.עתס
���כל�תורס�כתר'�כיך.טת�טטס�סמס'כ'סיתס
�יוחק�סרב�וכן�מנגס�מספר�עב��מטפס�עסתכד'
�ס5ר1ף�חכמת�מרכותיו�מקוב)�ס.ות1�חוכר�עגודמן
�סטעולות:���מג�ס�ע�ג'ס�ן�����כס�כק.וסיס

�כטרי�גסויס�ורך�מופלג�חכם�ודורכי�ג'ומעגו
�ייסתפפ�לחריף�תכפת�פזינל�ישן�לפרספירת
�כן�ח,זס.�עתו�גי6�מת�כט1סזר��וכ1��ג%גפס
�ונמד���גחכתם�רכ����מנם�כ'�סעע:גהסרס
��כר�כ:פם1�כ'��רכו�כס�תטסק�י6סכין

������ממכס�סערן�מסך��ת:ו�ססכ�ס��

חירכס�ציון�מנחםהנה
��פיס�חילל�ל5�ז"פ�כ"י�ד'��ת%רס�ייי'�טיס�מ"ג�ז"פ�פ��פ'�טיכס�ערס"יר'ב(
�ממחגר�כן����ק���ח�מחג'�ן�ע'�ריד(�קחי:�סיר�שח"ג�יסף�ילשן��כס�ייחי�וככ"מפ�ייריג(

��רוכל(��יח�לשו"ת�טי3�יסרי�סלט(�יפריס�תומת����סר'�וכ�ו�טמירגרור
�גרית�ס'�גס�סחי'�כס�יכ'�דלדול�פל�י!תס�סיח�יגספרו�ספין�סלו�ס�ת�כת"ס�פ�י5�תפלס��ד"סרפו(

����טרס��כהוגות�וכקר�עס"ת�עמק�כ6ר�פיר1סיס�ג'�כני�י!תס�חילרות�יללי�����לג�ילסלו'
�ל�פר1�מיסגי�ג�לס�סיר����מיסד����מוס(�����סק�ר�סו6�ויטרגך�פסר��מרקק�לחוכותג6ר

�פלו'�סר"ן�סי"פ�פקתי�תפפתי����ס"ס�י,י"ח�יפ"כ�יי"י�ל�ירגי��יו�ויי'�לג�לס,�י,ילפ�כיןללשיי
��גכתיגיס�וספפ��חס�וקרכן�לתך�פחד�סי�ת"�גס�סליי,�סר��י�ל�יי5�פ"סלרפפ'

�שס"ק�טגו�לסר�דפן�סלסיי'ס�ס'����סימר�סג�כסל�י.�גסס�ספות�סי�ספיישל�כרנת�עמ"סהפז(
��ו"י(�ת1סרנ"ר�סרכ�נרסימת�סח"ס�ו!ר�ס'�ח��נס�ד'רתוי�סי�מעל"�עיפפל"מ
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מנרוליםימערכת
�סק7ו;ס�סתורם�כבכח�ת"ס�לכרות���וירוח�כרס

�ל��ת6��ר1ף�ס�רפ�ן�מן�������סלוס�ת�ת
��ת1ת�ת1ר0��תיות��ן�ס�מו"ס�כק��כלו�

�סבתיות�ס�כן�כסס�ממיכל�גונת�ספגןסס;מייס
�שימיות�כנורתם�רומות��ת�ג!�כ'�פ�מ�תר1ח�ת
�רוחניות�ס��ת��ג)�הספירות�מנחיית��ערוח�ת
�סיג'ע�טד�מסתים)�סספיל1ת�מע,ס��י��כד��
�סי6�ג�ת���ס�ל

�ומסכי
�ורות�תסיי��פיו

�וככת'כתס������כעוס�כסרסן�מתקסל1תע��ת
�וגס'וכ1ר�כס"ת.�קד1סת�סול�ותו�גסס�ס1ר0רוח�ת
�גס�ץ�לפ1ת�ס�ת�ת�ת�נ"ע�מ0ת'ג1ת�ת'כסיס

�ת��ע1י�כוס�ו0�סכ6תס�פסס�כחת�תבעתמס'גת
�וס�מי6ך�כמו�ס��חי;�מ��ת�ר1ח�ת�פיוגסכ)

�ממרקמות�גסלגכת����תפיס���ת�סבתות�סוגרתכוי
�ריק.������ן�מכ'ן����ף�כת1ר0וכ�קר6
�יפת���וס�כ0לחגס������כוס�ע1ןס6ן'ך
�ךגו'ס

�ס��מ6חר�סר6ם�ס�חקירת��זג�ר1וח6ממ�
�גנקו'��תפ��ל'ך�מ��נקות�חוקר�כ�נוחן�תגרך
�חם1כ�����כקם���ס"ס�מ'�ד��ותסג'ספת'ס
�תע�מ1ת�ודע�וס'�רע����כ1��ג�ן�ס�ת1ג!כ1
�סמו�מתקר;�ס"ס�כ��נך�ר����כ1�מסקנותמ�
�כל���ן�כקו,�ס'תפ��ף�חג'���גכר6��גכ'גו!
�פ'���ך�וט.�ת'רון��ופרס'ס�כתגו�מכרהמע"ס.
�גתק:ן�����כס�ת���כ'�טעם�ט1ג�םס6מ1ר
�ותגועתס�ממוטרפות�ס�ת'ות�גחות�����ר1ח�תמעורר
�ילך�ע)�ח7ס1ת��ר1ת�תסו�וע�ו�ג,ס�וסו0ג"תס
��רגע�עת�פ'�מנום�חישת�ומס�שמרקחותמריכת
�וג'וקר�רגע�גסתו�סמתג,ג,�סמיותל�ס��ר1ףסו5

�מערן�חון�גי�כפתים�ככטו'�סתפ��ריך���
�סמתפ�ס�סער1ס�������ר1ת��ר1�ו0גקב0סתפ)ס
��תס1ס�כרסן�מט1רר�קד�ת�כ�ת�ת�ת.כותכס�ת
�ס�תיות�תפת�רוח�כסגלת�ס:עס'ת�מסלגכס�ח7סכח
��ססו6�כרגע�עו)מ1ת�מ!כפ'

��ס�ג)�קי6�������ו�דכי�כתנך�מ:וגגר
���וסטעס����כן�סו6�תמנע�וטן�וקמות��
�תועות�יסיח�וגס�רותג'ותס�יעוררו�פסס�ותיבות�תיות
�מ,כ�פ'�מי;��������ג)�כסר;כתסע"ס

����כלנע�ס"ט�סר�סמ'וחל�ססס��ל1ףסעוימ1ת
�מ"מ�כין�ם��ף����כרי�כתורס�סק,ר5�כיג�פן

��ר1ת�רגגת�מרגכס�סן�סן�עקמן��ת'כותס�ת'ות
��ורוחג'יתסקדיסות
����נטן�מחות�פ'����לכ'�כת��לנקטמתגן

�גתור0����ם������רווו�כ1�ס�ג1פ'ס�קר6ס�
�כלו7רס�ודע�כ'��ו��ק���כס�ככרכם�חפן�

�סנן�ס0ו6��ט6�רמ'�מונסון�וט�לרץ�מסומלס:עיס
�מיסגן�ק�ס�������קטן�ו6ח,ת�כ"ס��
����המוגע�עומל�����וסו�מלח"ן�י6ק1וע'ן

�כע"כ���וסיעתו�ססס"ר�מחרק�ן��ן�כ'מתמוי
�תמימה�ק'�ו����ר��גור'�כתגו�שכי��תורת
�דלגנו�פ'�ונמתק�ע"ס�תמנע�ר"ת�ע�ת�פסמשכת
�כענ�ת'�סירגת.�וככל�תמנע.�כר"ת�הר���מולמגע
�כספר�רו"י�מ6מר'�ק7ס�נוקר��גוום�כפ'�וטכערן
��בס"ד���ר1ס�ח�ס�כריסהקטן

����וריסון�כם"רי�ודעו�י �כתכ�כחס��מס
�ומ�ו6ן�סס�עומס�מ�פ"ך�ת1לס��ת'ותלחסג1ן
�חד�לב�ום�ג'�כ�לך.�ע��רכוך�ס:�מ�וי,ןומיקי
�כ'�כטגי'�וחי�ירכס.�וחסר�מכון�סמ;כ1ן�����כ'

����גסוף�����ככמס�שגס�טרמת.�כס"ךעכ1ל
�יכמקוס�פ��נכרטס�חסי�כספר�ומחתי��עיתם
�סער�ש"ס�גס�כ'������ע�כתיג�גדפ1ס�סר��ק

��עפן�ס,ר'ך�מלכרעי

�עיין�שזכרהי�עינים�מאירת�מפרובעניז
�טיינ��במ"ר�מ"ש�מ"מבמערכת
��נחת(�עיגיסמלירת

�עיינ�מסיפתא�עמאר�ייברק�כמךסגד(
ק'

�יום"
�����ן'

�יוי�מ'�עייז�עקריש�יובהק�ןץ"ךסגם(
�שקיל�עראמה�יצחק�לכהר"רסגי(

�המבי"ס�הרב�בהדיהיסרי
�של�נכדו�שהיה�ונראה�רמ"ד.�סי'בח"א

��העקירההרב
�עייז�מאטי�יצחס�כמדץך"ךבגז(

�בי�שאררו�יצהמ�כמדץך"ךמגח( �השובתו�הובאהנהנאל,
�צ"ו:�סי'�ח"גבמהרח"ש

�מפוונן�אב"ד�יצחמ�נמהך"ךסנט(
�יי���זכומ(�מסר"ססיין

�נספר�מראנסיע�יצחמ�מהרירסס(
�תשובות�איזה�יש�מלהפני

�סימן�ח"ב�משה�מפני�ונראה�ז"למהרב
�נ"ך�מהרח"ש�הגדול�הרב�הלסיד�שהואע"ו

�י���מ"ם�וסי'�מ"ח�סימןוע"ש
�עמי�עיין�פרחי�ז'�יצחק�רבסס�

��ח"כ(מ�ת
�טייץ�פתחיה�ז'�יצחמ�רבססכ(

��מ�ת(טעמי
���צדיק�בכמה"ר�יצחמ�מהר"רססנ(

�אהלי�בשו"ת�הוזכרלב
�הרב�ובשו"ה�מקומות�ושאר�קי"א�מי'הם

�בהבה"ה�ראש�בשמים�ובשו"ההסביך
�ומזכירו�למהריב"ל�קרוב�והוא�קסיוסי'

לשבח
�ציון�מנחםהגה

�ר��קר6�ס�ריו(
����גל1י

����סמג"ד�סי�רג1����קיקיון�גע!�ג�ן�ם)�תימ'ל1�וכ1ו�נ��ולק

�ונס�מ0ר�ט(��ון�סערי�ס'�ק7מת�וע'�מס'�ען�יסף�ר6ס�כר-ס�חתר�ע!י1�וו"ס�וג'�ס��כ.נדן
��תמ"ס�ספן�ט"ו�פער�מכ"�תר�ו(�ויען�נחק�כ6ל�ס�ת�ו�לפסמקרוב

�הי"ד:��ר�ח��ע"ת�מנית�ססג��סחז;�מ"ג�סלק�ע,�צע"ג���ס'�ועח"כ�לרומס�חק�פגי�כתמ"סריח(
וז

������������
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גדוליםימערכת.�
�בהשובות�והובא�ק"ב�סי'�בח"גלשבח

�קס"ה��סי'�למרן�רוכלאבקת
�כח"ב��לכנון�סרחטיין�מאבאליייי�יצחמ�כ:כ1דץ"ךמסך(
�מרן�ט"�מארך�י2בחמ�כמהך"ךססס(

��קברו(�יוסףמ'

�עיין�ממורביל�יצחמ�הרנינךסמו(
�ריט(�כת"נ��נססענווךי

�מפכי�בי�ממחי�יצהמ�דץר2נמסו(
�רכ(��כח"כ(��סיוו;טיין

�מאנפאנטון�יובדק�ראינךמסת(
�ניסנ.�יוחק�רניגוטיין
�רכא(��י6ון(�דימאר"י

�איל�יאך2נן�נך�י2בזץמ�ראינך�מסט(
�בזמן�היה�יכב�ברגלוני

�ממסכת�בפרקים�פירוש�וחיברהרי"ף
�כהב�כן�תכמהו.�ניכר�ומהםכהובוה
�אזהרות�חיבר�והוא�הקבלה,�בס'הראב"ד
�אל"ף�במערכת�כמש"ל�בינה�מקוםאיזה
�ממשפחתו�היה�והרמב"ן�כח"כ(�זסרותסי'
��ע"ב�סימן�ח"א�בתשובה�הרשב"ץכמ"ש
�נכד�ראובן�בך�י2בהמ�ך2נינןסט(

�ור3�סערי:�עייןהרי"ף
�רכג(��כח"כ(לססי

�הוזכר�מרךנס2יך�יצחמ�ר2נינןסט�
�בס'�השובות�כטה�לוויש

�וסימן�מ'�סי'�ומהם�כ"י�ח"ב�הלקטשבלי
�מדיפירא�יצחק�רבינו�שהוא�ואפשרמ"ו.

�סימן�הקצרוה�מהר"מ�בתשובותשכתוב
��הוספוה�לו�שישקל"ר

�עיין�שבתי�ר'�בר�י2בחמ�ך'סענ(
��ס~קן(�יסעיסרניגו

�יס���ע"�רש"י�אבי�י2בדזמ�ךנבינךסטג(

�הוא�ההוספות�בעל�יצחמ�ראינךסטו(
�ר"י�והוא�שמואל�ברר"י

�ור"ח�רשב"ם�אחוה�בן�והוא�יכר(הזקן
�אבי�והוא�רש"י�בת�נכד�והואוריב"ם
�שמחה�רבינו�של�נכדו�והיה�אלחנןרבינו
�תלמיד�ויסרי�מחזור�שחיבר�שמואלבר

�הביאה�בתשובה�עצמו�ר"י�וכ"כרש"י.
�במחזור�ראיהי�וז"ל�מ"ק�רישהמרדכי
�מתלמידי�שמחה�רבינו�קני�שיםוימרו
�מהרב�השובה�ומכאן�ע"ש,�וכו'רש"י
�שמעי'�ררבינו�שכתב�צ"א�סימן�בא"חב"ח
�על�וההימא�ע"ש.�וימרי�מחזורחיבר
�בתחלה�אשר�ק"י�סי'�בי"ד�כנה"גהרב
�ושוב�רשב"ם�בן�התום'�בעל�שר"יחשב
�מצא�וכן�אחר�שמואל�בן�שהואאמר
�על�קשה�דבר�והוא�ע"ש�יוחסיןבספר
�העירוהיהו�אנכי�וכבר�שכמותוגדול

�שם�י"ד�ברכה�שיורי�בקונמרסבעניותי
�בעל�ברוך�ורבינו�באורך,�ע"ש�ק"יסי'

�בשם�בספרו�ומזכירו�הלמידוההרומה
�שרש�סוף�במהריק"ו�ועיין�הקדוש.רבינו
�כהוב�כ"מ�סי'�מהרש"ל�ובשו"הק"ב.

��ההום'�בעל�ר"י�לפני�ששמשוהגדולים

�שרבינו�שכתב�כ"י�ישן�כקובץוראיהי
�שטשון�ורבינו�מפארי"שיהורה

�הבחכר�ר"י�המכונה�ריצב"א�ואחיומשאנ"ץ
�ן��ל��ק�מהר"י�וכתב�הזקן.�ר"יתלמידי
�תלמיד�היה�המרדכי�שמביא�מקינוןשר"ח
��הנז'�ישן�קובץ�עכ"ד�הבחור.ר"י
�א"ח�כנה"ג�שיירי�להרב�הייהיוצופה

�שכ'�המור�הגהה�סיף�תמ"ז�סימןי
�רבינו�של�אחוהו�בן�הוא�הבחורשר"י
�הרשב"א�שכתב�הזקן�ר"י�זה�ואיןהם

�בעל�הוא�הזקן�דר"י�הסליחה�ועמועכ"ד.
�במימר�חזי�ופוק�ר"ה.�אחוה�בןההוס'
�בחידושיהם�והרשב"א�הרמב"ןקדישין
�שמואל�בר�י"י�כוהבים�דוכהיבכמה
�מבואר�וכן�ההום���בעל�הידועהזקן

בהקדמת
�ציון�מנחםהגה

��מ'�ס��ייל�כ"ת�ג'��ס�פטר�סחס'ל�ל����טכס,�וסגלכ.דיט(
��י"ת�ח��וסליג��תט"נ�סל;ג��ע"ז-ת����לי�פשט�מ��קלו�גסס�ט;וגס�ס'רר(
�גיקטן��ן'�ר����גפי�פי)�וקפול�רג"ג,�גר'��פטר�ק"ג�ס'�ולל�מק6סטיי��סגרן�נסס�טג�סרכא( ��סט"ר�סי'�ו"ל�ככ��ע"ס�כ"�קל'ס'ן�יס'ן�וריח�סג�ס�גב'�וסי,�ות,�ור�ת'�סי,תסין�גס1�ו"ע
�סטקח�ס'�סקדטת�ע'�גדול�פ"טן�ג"ג�וס"�עכר'�מערכי�רס"ג�סיכות�סטעת'ק�סו6�גר,לו��וסוףדבב(

��סק�ל���������מכ"כ�וע"ג�סם���וסרג�טרס"גותמגר
��ג6ן�מיריו�י,�ססמ,ך�עם�כקתל�ס����ויפ�ירכג(
�סגו�די6�סרס-ס�כסס�גמס"ס�מ"ג(�ס��לס"ט�סרמ��גי,ן�ילוט��י�כר"ת�ר.כ"ם�כסס�ג"כ�וזקרתרבד(

�מס��ק��פי��ע"ס�ו"ן�סי'�סכע��פ'�גט,ת�גטרךג'�כ"ס�ע��ינוס�ון6�סרס��ן�כוסס�וגרסגוט:ו
�סקסם�רגנו�גסס�ג"ג�קר6�וסיס�סג"ו,�פר"ת����סריכ"ס�ס�ת�ככן�כוס�ט��די6�סלט��מןסטקסין

��ס��ס"�ו"י�עטו"ו
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נחגדוליםימערכת
�הישב"ץ�וכ"כ�לדרך�צדהבהקדטה
�שמוא�בר�שר"י�רם"ו�סימז�ח"ננהשובה
�היה�ההוס'�בעל�הזקן�ר"י�אוהושקירין
�בה�נכד�וריב"ם�ור"ת�רשב"ם�אחותבן

�ריצב"א�הוא�הבחור�ור"י�ע"ש.רשי
�וכוהבים�משאניץ�שמשון�רבינו�שלאחיו
�שהוא�ריב"א�שאינו�להורוה�ריצב"אעליו
�סיין�כמש"ל�הלוי�אשר�בר�יצחקרבינו

��ס)ינ(�סר�נר�י5חקרניג1
�שם�כנה"ג�שיירי�הרב�על�הטיהניועור

�ר"י�הוא�המור�שכהב�דר"ישכתב
�פר"ח�והרב�לר"ח.�הקדימו�מדלאהבחור
�היה�שאם�דמוכח�עמו�שמסכים�נדאהשם
�אינו�וזה�לר"ה.�מקדימו�היה�הזקןר"י
�אם�וגם�ר"ת�אהוה�כן�היה�הזקן�ר"יכי

�הוא�בדין�הזקן�ר"י�על�הפוסקבונת
��אמו�אחי�דודו�לר"הלהקדים

�ס"�סיגור�כס'�לתג�����גטי�סתוי)�גרר�
��ס�סמ��ר�ר��גג'�רכה(�סע1ל��עתי"ג

��ט"מטקס
�הכהן�שמשון�בר�יצחמ�כלנ"מסטם(

�סיין�וכי(�מפראג�טהר"לחתן
�מייס�מיס�יכ1מ�ועיין�מרועגכורנטסר*ט

��נח"נ(�רז6סעכמ
�מייז�שנפי�ז'�יצחק�נ*דחך"ךסטי(

�רחו3וח�נ6ר��חקנ6ך
�רכי(�כח"נ(

�מ6ס�טייו�שני�יצחמ�נשןקך"ךסעו(
��כח�סטריס

�יפח(�משפירא�יצחמ�ראינךמטח(
�אביגדור�רבינו�שלרבו

�הלקם�בשבלי�הדיר�שמזכיר�צדקכהן
�קמ"ב�ובשבלה�משמו.�והוראותתשובות
�צדק�כהן�אביגדור�רבינו�משם�כתבבסוף
��ע"ש�סשפירא�יצחק�רבינו�רבובשם
�ששה(�בר�יצחק�גיבינו�הריב"שסטט(

�פרץ�ורבינו�הר"ןהלסיד

�כמבואר�קרשקש�חסדאי�ורכינוהכהן
�ישן�בקובץ�וראיהי�רכמ(בהשובוהיו.

�בו�נהגו�לא�לאלנזיר�הריב"ששבבוא
�ובזוהו�לאמדיי"ה�לעיר�והלךכבוד

�בתשו'�לרשנ"ץ�יראה�והרואהוהחרימם.
�שנתמנה�שכהב�ואילך�קנ"ח�מסימןח"א

�וכו��ובלערו�המלך�ע"פ�לדייןהריב"ש
�בב"י�ומרן�חלקים�ג'�השובוה�לוויש

�ראיהי�הצעיר�ואני�מח"ג*�השובוהיומזכיר
�אחר�חלק�והם�כ"י�הריב"שהשובות
�שבידינו�הרינ"ש�השובוה�ספרמקובץ
�על�הריב"ש�פי'�בכ"י�ראיהי�גםנסדרי.
�הבהובים.�ופשמי�רז"ל�ממאמריההורה

�ורבינו�ההלמוד�על�חידושים�חיברגם
��מחידושיו�קצה�מביא�במקובצותבצלאל
�סימן�בהשובה�אלשקר�מהריםהריב"ש.

�מזו�וגדולה�וז"ל�כהבליב
�וכו'�שלו�רכתובוה�בהוס'�הריב"שכהב
�רוכל�אבקה�בשו"ה�הקדוש�ומרןע"ש.

�ועל�ע"ג�בסי'�כהב�מחדשהנדפסוה
�וגם�פה�אל�פה�אליכם�אמרהיכבר

�מהר"י�הגדול�הרב�מורי�כי�לאמרבמכהב
�הריב"ש�השובוה�רואה�היה�זלה"ה�רבבי

�אחרים�מפוסקים�יוהר�עליהםומומך
�מפומקים�יוהר�סברתו�והוססשבזמנו

��עכ"לאחרים
�שעברו�ריבוה�דברי�לעיל�רמזהיוכבר

�מהשו'�וניכר�והרשב"ץ�הריב"שבין
�דוכת.�ושאר�ק"א�ום��ה�סי'הריב"ש

�הרשב"ץ�הוא�שם�שמזכיר�דוראן�רביכי
�סי'�בראשון�הרשב7ץ�בתשובותומבואר
�כהב�קם"ב�סי'�ושם�והנמשךקנ"ח

�ובהקדמת�למוב.�הענינים�דנשהנוהרשב"ץ
�אשר�התשביץ�לספר�צרור�מהר"שהרב
�כהב�אלגזייר�רבני�כל�ג"כ�תתמולסמה
�ולהרשב"ץ�מהרבנוה�עצמו�סילק�הריב"שכי

�ההוראה�כסא�על�לשבת�המעלההניח
�יל(�ע"ש

�ציון�מנחםהגה
��נעטור�יועת��יוכה(
�וסמרי�סוח"ט�מלרך�ממפלס�וס�רכו(

�סט�ח�ו'ל'�עי��ע�וכן�סרס�גחסגו�גמח"ג�כוס�טעס�ו3טסס"ד
�ט.ס�חתן�ס'�סתס�ס����נ"נ�מלר"מ�ס"ת�סמו��סו6�סט,�ג6סל�דגליו�וסגיה�ממגיס�ממסג�סרג

�חו"י�געי����סי�ק��סס:י�מ1ע�גסמ"ס�סי'�וחוו�רו6�טע:ח�סכס'�סגס'�געי�וסו�סס��לפק�ל"ו
�ספ"ו(�סכן��כ�כטר6גפטל

�עמס"י
��ס�ו�ת'��ת

��������גע)�סלכ�התש�וגמ"ס�תק�ח�ירוסת��כעס"ק�לטו����סלתנו�ג6ר1ת�ס'�ח"�גס�חי�כ6ר��רכז(
�וכר�נמס���וימרס�גסס��ס:ט������סמתס�רכ�������ססו6�כ'�כסגס1ת��עקב�כן�התגסוכח(

�טסט.ר6�ג"כ�דם"�סת1ס'�כע)�סר'כ��עי�כתתו����מתקו���וס�סנ��וגס�ט"ס�ג��ממסו
��ס"�לטניס�עס"ת�סתוס'�גסס�מס�כתב�כגר�ר��ס"�ס��וגר�גגר�י6ף�מ��ג��גסס��סגוגר��
��סיס�מ6ס�מ'ו�סי'�ת'ס�עריגת�זכס�גתסוכ1ת��פוכר�ר�תי1�גין�סרסכ��נס��ח��עוכש(
��קס"ה(�ס'��תו�ע"ח����ו6י��גס'�סם�קטטרול(
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נרומיםימערכת�
�מייירמיש�הלרר�יקלוןיאך�ך:נסם(

��וכו��ג"ך�סי'�רם"יט"
�מהר"פ�בהשו'�הלדי�ימך�ךצנינךספ�

�בהשו'�ומהם�דוכתיבכמה
�ומימן�קנ"ה�וסימן�פ"א�פ'�סי'הקצרות

�רלא(�קים

�צ"ר�בשנה�היה�יךרדץם�הבנינןספכ(
�תלמיר�והוא�הששילאלף

�הרשב"א�הלמיד�אסמעאל�בן�אברהםרבינו
�רלב(�הרא"ש�הלמיד�ירוחם�רבינו�היהוגם

�מישרים.�וספר�וחוה�אדם�ספרוחיבר
�כמ"ש�המעהיקים�טעיוה�מלאוספרו
�אמת�ועהה�ק"מ.�סי'�בהשובההרלנ"ח
�כ"י�מישרים�ספר�לירי�בא�כיאגיר

�כמה�בראותי�המראה�עלונשהוממהי
��בדפים�יש�והשממוהפעיות

�גסס�וגן�עט'ר��יר1תס�כסס�קל��קמרןסטנ�
�ימס�מסל"ס�סרג�גטו�וספרו�כ�ר�סח.כר1לכרס
�מערס�ס)�ג'סיכס�תגקס1����ג�ת"ס1�לסרן�גר'סלכ
�כקר�מ.סריס�טס'�טמר�טעט�סחג1ליס��גד,�
�דעת�סג1תג�ויט��כמס�ט�ת'�מלפט�ת.כ1תסרס

�כמקוס�הכתכתי�גטו�סר�ס�גד�����לג1תי1
�ס�ע��קג"ב�ס"�סוף��ס�טסרס�ס�גתכתר.
��טסר'ג"ס�יותלוסמוך
�מנוני�הכהן�ישרעה�מהר"רספנ(

��כח"ג(�י5חק�רטטיין
�חיבי�הלוי�ישועה�מהר"ר�סד( �בדרכי�עולםהליכות
�חיבר�קארו�מהרויי�ומרן�רכ"ז�שנההגטרא
�מהר"ש�חיבר�ועליהם�הגמרא�כללי�ס'עליו

��שמועה�יבין�ס'אלגאוי
�יריע�שבאבך�ישרעה�נ8זץך"ךספכ(

�מרבני�אחד�היהזיין
�והיה�פסקים�כהב�שנה�טו"ב�ובןמצרים
�כמו�ורדים�גנת�הרב�לפני�אוחםמרצה
�תהנו�והיה�וררים.�גנת�בספרשהראה

�להדפיסו�השתדל�והוא�יוסף�מסה�הרבשל
�ומהנהג�מעשים�ובעל�עניו�והיה�חלקים.ב'

�וכשנתמנה�מצרים�בק"ק�סופר�והי'בחסירו'
�דשחדא�להא�משום�המפרוה�הניחלדיין
�ח"מ�יוסף�ברכי�הקמן�בם'�בעניותיכמ"ש
�בקי�הנזכר�הרב�והיה�י"ג.�אוה�מ'סי'
�ושמעהי�הפוסקים�ובמפרי�בדיניםמאד

�ישראל�ר�כמהר�שארנו�מורנו�הנרולשהרב
�היוכ�שעל�משבחו�היה�זלה"הואבי

�כמוהם�והלכה�האמה�אל�מכויןבפסקיו
�יוקף�ממה�הרב�חמיו�עם�ומריושקיל
�מהי"א�שארנו�הגדול�הרב�מורנוועם
�חיבר�והוא�אברהם.�זרע�בם'�זלה"היצחקי
�וררים�גנה�ספר�על�סובב�שושן�פרחס'

�נם�מציל.�הוא�ולעצמו�עליו�במ"שוהרוב
�שערי�וקראם�מדרושים�חבורים�ב'חיבר
�גדול�ספר�חיבר�גם�אורה.�שעריהורה
�חלקים�שני�ישועה�שערי�וקראומשו"ה
�הדור�רבני�רוב�עם�ומרי�שקילושם

��שמייהורפקיע
�מ'�ע"ז�אלמךלי�ישי�כ8דץך"ךמס�

��כוט.ן(�דיאיר
�יבר�ולכמון�ן'�יקשמעאל�כהדץ'�פז(

�הרמב"ם�ועל�הש"ס�עלחרושים
�הגדולים�בחידושי�מחידושיווהזכיר

�על�רקח�מעשה�ספר�בהחלההמועהקים
��החוינה�עיניך�כאשר�ראשון�חלקהרמב"ם
�עי'�חנינה�ישמעאל�כ8ן:ך"ךספה(

�מפלגו�סרת"ט
�הכהו�יושמעאל�לכהר"ר�דץג�יןמסט( �בארץ�הזכרון�ספרחיבר
�ההלכות�פסקי�והם�הש"ג�שנהמצרים
�ונרפס�ההלמור�סרר�על�ונקי�קבבלשון
�בהקדמהו�הרב�וכתב�דלג(�קרי"ה,שנה
�ושמעתי�מהונים.�טנוגי�ממשפחהשהוא
�מעיר�אחד�כהן�היה�מקדם�מראשכי

�הוא�וממנו�בינונים�שנתישבמאנג"א
�שמואל�והרב�טנוג"י.�משפחהמוצאה
�ירושלים�מרבני�שהיו�בנו�יהודה�והרבהכהן
�היו�יצחקי�מהר"א�רבינו�בזמן�ה"ועה"ק

�משפחה�היא�היום�ועד��ממשפהה
�יע"א.�תוניס�בעיר�ומיוחסה�מיוחדתגדולה
�ראש�חהום�הנז'�הכהן�ישמעאלוהרב
�מהיאנ"מ�שבשו"ת�בהסכסוה�מצריםלרבני
�נודע�הכנסת�בית�ויש�נ"ה.�סי'ח"ב

�הנזכר�הרב�בו�מתפלל�שהיהבמצרים
��שמו�על�היום�עדונקרא

�מרי�אבא�בר�יוצעיה�ה"רס�
��ח"נ(�תגיףעיין

הכ"מ
�ציון�מנחםהגה

�גת1ס��איגר����רג��ק1ר6�רגו�סתגמס�כע"ס�ר"כ�תסק"ו�ק"ס�תרט"ד�פנ"ס�ח�ן�גטרדכ'רלא(
���גשת�וססס"ר�פורח�רג��גסס�וסף�רג��עי�טס"י�ט"ד�פר.ס�י.�סיר�יכו�ט"מ�סיר�רג'יוגסס
�דרכ.�מר��יורט�ידגר�חג'��ח�����רלב(�רל�סיון

�לסטתי
��סר�מ�דברי

��תק"ן(�ל'וו5ר��ומלגותיו�סגדה�פ"�פסת�סג"מ�יס'�ס"ט�טל�שטת�ולט�ס'�מיי�גסוצג(
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נפגדוליםימערכת
�חמי�סי'�באסן�ישעיה�דןג"כןס�

�פיד(��ח�חרס
�עיין�ברדק�ישעיה�כןהך"ךס5נ(

�וחזם�ד"ס�ממנחל�ח6רב
�רלה(��וכו�סייח

�כתנ�הראשךן�יציעיה�ראינןם5נ(
�מסרס�ססו6���מסרה"ו

�ישעיה�רבינו�והוא�ד6דכ.���ז'סר6
�הרא"ש�שמביאים�ישעי�רבינו�והואממראני.
�והפוסקים�והמור�תניא�וספר�הלקםושבלי
�קדושין�על�רי"ד�הום'�המחבר�הרבוהוא

�ורלא�רמראני�ישעיה�רבינו�ר"ההנרפס
�הקור"א�ירדוף�זה�על�וכברכמהריב"ל

�וחיבר�מהריב"ל�על�ישי"ג�והש"גדורות
�כ"י�ראיהיו�הצעיר�ואני�המכריעספר �קובץ�ראיתי�גם�ספר.�מגלה�הרבומזכירו

�מהשובוהיו�מביא�האגור�כ"י'ובם'השובותיו
�פסחים�עירובין�שבה�פסקי�אחי�ישועור
�ובהשובות�מהרב�כ"י�קלף�עלחולין
�השובה�הובאה�לנה�פי'�ח"בהרא"ם
��שם�עיין�זרוע�אור�להר"י�ישעיהרבינו
�ראיהי�ממראני,�הראשון�תקן�ישעיהרבינו

�מה�מלבד�בכ"י��ל�להרסעוד
�גיטין�כהובוה�ליומא�פסקיו�לעילישזכרתי
�המורה�מנחות�כחים�נדה�קרושיןנדרים
�הם�קדושין�ופסקי�המיר.�מעילהכריהות
�להם�ואין�בהרחבה�קצת�הלכותפסקי
�הנדפסים.�הקדושין�ריב�הוספות�עםיחס

�על�חידושים�חיבר�ז"ל�שהרבונראה
�חיבר�ובתלמוד�הלכוה.�ופסקיהתלמוד
�קדושין�במסכת�כמ"ש�מהדורוהכמה

�גם�ריב.�והומפוח�הרימב"א�עםהנדפסה
��ל�להרב�קמנות�הלכות�פסקי�בכ"יראיתי
�רבינו�נמוקי�ראיתי�ועוד�הרי"ף.ע"ד

�כמה�משיג�ושם�החומש�על�כ"יישעיה
�גחוקי�טי'ן�בחומש�רש"י�פי'�עלהשנוה �ז"ל�שהרב�באופן�רלי(�כח"ב�סח,מס

�הוס'�חיבורים,�וכמה�כסה�לחברהפליא
�הלכית�ופסקי�מהדורוה�כסה�ההלמורעל

�כ"א�נדפסו�ולא�חבורים,�ויהרוהשובוה
�ס'�נדפם�ומקרוב�הקדושין.�רי"רהוספוה
�זה�אחר�הענית,�חידושי�וקצתהמכריע
�סדר�לכל��ל�הרב�פסקי�עורראיהי
�הספר�ובסוף�אחד.�בקובץ�ונדהנשים
�ישעיה�רבנא�הרב�בן�דוד�אני�ועלכהום
�בשבת�ב'�שהוא�זה�ביום�מודהזצוק"ל
�אלפים�חמשה�שנה�אב�לחרש�הששייום
�יצחק�ר'�מיד�שקבלהי�העולם�לבריאהל"ב
�אונקיאות�שלש�קפואה�מעיר�שבתי�רביבר
�סקיליאה�של�מוצים�מעריים�ערייםזהב
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��מס��כסיף�ס.ן�כסנט�גוס�טון��עמ"ם�ו"ן�סטי�סרט����וכי��ע)ןו
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י0ר6י
�רמז(��לחכמתו

�טיין�אשכנ7יישראל�ד:ךננחנ(
��ס5סירס(�מקרמס'

�

�טייו�באמן�ישראל�מהר"רחי(
��נח"ל(�הכרססחסן

�ע"�בנבכשת�ישראל�מהר"רתכ(
�ימח(��וח"כ(�יסרק)בית

�בזמן�היה�בנימן�ישךאל�מהך"ךתו(
�יראה�כאשרסהריק"ש

�מקרוב�הנדפס�מהריק"ש�בשו"תהרואה
�ז"ל�להרב�תשובות�כמה�ראיתי�יאנירמס(

בכ"י �ציון�מנחםהנה
��ו��ידחק�סג"מ�מק1ס�ופ1ונ6��פגיק�נו%ס��וכד"קרמה(
�ידע)�כ1נת1�סתחי'�כל�מסל"י�פדור�גד������ג1ר�ומ"ררמו(

�ס�ס�כס"������כמ"ס�תם�
��ר��ט,�סס�תפיר�נ"מט6ט�כ�נר�מלגולג��ד'ק�סי'�מסיעויען�סוור�ר'ורגו

��ע"ס�ס��ס"�פסק'ו�לס"ס���טסו.תרמו(
�הס'�נ"ך�ן�נס.ותו�סכיו�תחת�ומזך�כנס"נ�גע)�ס)��ו���רמח(

�יר��גר6ס�גח"כ�וממד"ס�כ6ומ.ל�תג"י
��ח"ן�ס"�יטקכ�בסי'�כסו"ת�רמט(��כ6ן�סו�קחסינ���מס�סי'�מיס���ט"ס�כנס"נ�ט"ב�רק�סי'ג�נסת'
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נרוליםימערכת�
�דינים�תירושי�מביא�בהגהוהיו�ומז"הבכ"י
�בם'�חביב�ן'�מהרים�הגדול�והרבמטנו.
�כהב�קכ"ו�מ"ק�קכ"מ�סימן�פשוטגם
�עה"ק�פה�לחהום�רגיל�היה�וכןוז"ל

�הישיש�הגאון�דורנו�גדול�היוירושלים
�הדיינים�וכן�ולהיה�בנימן�ישראלכהר"ר

�ובנו�בנימן�ברוך�כמהרירהמצויינים
�חוהמין�היו�כלם�ויל�בנימן�ישראלכמה"ר
�ועיין�עכ"ל,�הזוז�לא�ומינה�חסרבנימן
�שם�על�שי�מנחה�הנחמד�בספרמ"ש
�אמה:�לדוד�בקונמרס�הדל�אני�ומ"שבניסן
�במ'�בנימן�ישראל�ככ~הך"ךתו(

�ז��סגי�ע"�בנימןברוך
�מנב�שם�בעל�ישךאל�כפותך"ךתת(

�סעגח�נמת�ים.�סק��יטיין
�רנ(��בח"כ(סוס

�חדש�ילקומ�בעל�ישראל�כמדקך"יחט(
�ח���ה-ס�נקיטעיין

�ונא(�מברדנא�ישראל�מהריירחי(
�בדרכי�מורים�דבריומניא

�קובץ�ראיהי�ואני�רנב(�ובהגה"המשה
�למורנו�נסמך�והוא�ר"ג(�כז'יהשובותיו
�בשויה�כדמוכח�ומהרא"י�וייילממהר"י
�וכחכים�ובפמקים�קנ"א�סימןמהרי"ו

�ותבירו�והנמשך�קכ"ו�מימןמסהרא"י
��מפראג�מהר"אהיה

�השובוהיו�נדפסו�מברונא�ישראלמהריר
��לידינו�באו�לא�עדיין�אךבשלוניקי

�כמ7קך"ךתי�
�י~צך~

�טיין�גלונן
��נחת(�יסרק)ור

�מייני�זאבי�ישראל�מהך"ךתיג( �הרב�בן�לה"ההריע
�של�בהו�בן�זאבי�בנימן�מהר"רהכולל
�הי'�לה"ה�לאברהם�חמד�הרב�זקננומר

�עה"ק�מרבני�אחד�אבוהב�מהרישתלמיד
�אברהם�מהר"ר�הרב�שב�ותהנו�ת"וחברון
�ררכים�יאבק�סופרים�אבק�בעלקונקי
�ביהודה�נודע�וקדושהו�וחכמתובכ"י

�בעה"ק�רב�והיה�שמו�גדולובישראל
�הרב�ומורנו�שגה.�כשלשים�ה"וחברון

�וחתנו�שנ"ב�מר�היה�זלה"ה�יצחקימהר"א
�ד�מהי�החסיד�הרב�תהנו�היוומהלמידיו

�ואחרי�קשטיל,�אברהם�מהר"ר�והרבמלמד
�מכהבי�נמצא�מאשר�הרב�מפמירתמופלג
�פפר�הי"ו�בנו�אחאי�רב�הדפיםהקדש
�היהה�הנז'�הרב�ומורנו�גדוליםאורים
�ש'�באייר�ימים�ושבע�זקן�כבודמנוחהו

�הנצב"ה:ההצ"א
�באמן�חיליהן�ישךאך�כזהך"ךחינ( טי,

�ינד(�נה"נ��מריכ'�מעי
�היים�במ'�ישראל�מהר"רתיר(

��גנגסק(�ח"ס�מ'�ע�ובנבנשת
�אלגאזי�יעכב�ישראל�מהחקךתטו(

�ור"מ�אב"ד�החסידהרב
�שם;�חיבר�רנה(�ת"ו�ירושליםבעה"ק
�מדרושים�יעקב�נאוה�יעקב�שאריהיעקב

�נאוה�בהחלה�ושו"ה�ומחוקיםנחמדים
�ועוד�ליעקב,�אמה�דרבנן,�ארעאיעקב,
�בן�הקדש�ביד�בכ"י�חבורים�הרבהלו

�ור"מ�אב"ד�ח"ק�המופלא�הרביאי"ר
�מקושר�גמ�ס'�ונדפם�ת"ו�ירושליםבעה"ק
�הנז��יעקב�נאות�בם'�נר"י�בנולהרב
�נכדו�היה�אביו�מר�הנז'�ז"ל�טהרייוהרב
�בעל�אלנאוי�מהר"ש�הגדול�הרבשל

��וכו'�שמועהיבין
�הניאו�כעבין�ישראל�כפותך"ךחט�

�מור�מהתשב"ץ�ד'בחלק
��י"ב�סי'היאשון

�מזרחי�מאיר�ישראר�מהר"רח�
��גח"כ(�הכזרחי�גדט"ן

�די�מאיר�בר�ישראל�מהר"רחית(
�סתע1ן���עייןמוריאר

��ק5סטיל6ן(���נוו'
�הגאון�בן�מזרחי�ישראל�מהר"רחיט(

�השובה�לו�ישהראים
�ק"פ�סן'�ז"ל�למרן�רוכל�אבקהבהשובוה

�ומרי�ושקיל�קפ"א�בסי'�עליו�השיבומרן
�הרב�צרפתי�מריוים�מהר"א�הרבעם

��אנרהם�ברכההמחבר
הרב

�ציון�מנחםהגה
�ו��ת��תק"כ�ס'�פטר�ט�����ס"ס�גת'ג'ס�טיל�געס�ת�סג�ן�תיט,י1�וגוע,�גין�ס'�מקימת�ט'רנ(

��ר"מ�ס'�ונפטי�ק"מ�ס'�גר'ן�נעיר����רנא(��תקג"ג(��כ1ג�מוג�ג7יק�סע"�ט�ס�סרג�ע�גרפס
��סעי�טין�טסר"ס�ועסית�רפ"ח��ח�עי"כרגב(
��מס�ט-ן�גסגס�רנד(��כת"ר�ס'�סטעט'ן�גע.ר�לח"ג�תקג'ח�ס�ו:יק'������גיפס1�בגררנג(
��תקט"ו�תמו�ו'�וספנךרנה(
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מאנשריםימערכת
�טייץ�נאגארה�ישרן�הרב
��בח"כ(�יסר��מירות�י-
�עיין�גרבוני�ישראל�מהר"רחג(

��גדניג��מהמ,
�נמיך���נתן�ישראל�מהר"רחכ�

��נקיה(נה"ב
�מ'�ע"�סךךמ�ישראל�מהך"ךתכנ(

�יסר��מ'�וט"ן�לגריד.ס)מ:
�סו��וס����כ'סכגזי

�עייו�פואה�ישראל�מהרירתכנ(
��כגרגרת(�חייםמ'

�טיין�ממהיי�ישראל�מהרירהכד(
��נח"כ(�כר�טנ,דה

�מקרמויר�ישראל�מהרירמכ�
�ח������סנפהעי'

�שכנא�מהר"ר�בן�ישרא?�כ~הך"ךחכי(
�מורים�בתשובות�ומרישקיל

�אביו�פמירת�על�יאנח�ובמרירות�כ"הסי'
�רנו(��באורךע"ש

�אב"ד�בער(�יששכר�כודהך"ךהכז(
�במדינת�גוריציאהדק"ק

�כמו�ממ"ע�הרב�תלמיד�ינז(פויו"ל,
�מהר"מ�ותלמיד�ליב�סי'�בתשובותיושכתוב
�בכמה�בספרו�כמ"ש�הלבושים�בעליפה

�במקום�ההלמוד�על�הומפוה�חיברדוכהי.
�וקרא�שויה�וחיבר�הופפ'ה�נמצאשלא
�שקרא�בהקדמהו�ומבואר�שבע.�בארמפרו

�ומפרי�ומכילתא�ומפרי�ומפראההלמוד

�אצל�צפת�לעה"ק�החבור�ושלחהראשונים.
�בספר�כמבואר�עליו�והסכימו�עולםגאוני
�ומהר"ח�גאלאנמי�מהר"ם�ומכללםהנוכר
�מסעוד�ומהר"ר�מלימאן�ומהריררופא

�קרבן�והרב�רבו�יפה�מהר"ם�גםאזולאי.
�עליו.�הסכימו�הדור�רבני�ושאראהרן

�הרומה�גרולי�שרב�המצאובהשובוהיו
�ובסוף�רבו.�אצל�כהלמיד�עמו�ומרישקיל
�אשר�אשכנזים�בק"ק�לרב�קבלוהוימיו

�עה"ה�לדרך�צדה�מ'�וחיבר�ה"ובצפה
�אך�לדרך.�צדה�בם'�שם�הרבנוהוכתבי
�לה'�קרבן�קרב�היה�הלוכו�נדרךבעוה"ר

��לשמיםועלה
�יקוהיאל�בר�הלוי�יו2שבך�ךננינךהכה(

��ח"נ(�סתרומס�ס'�קפירעיין
�נירעו�ולא�בר"ת�בו�הבאים�הגרועים�שמותואלה
�הראוי�כפי�במקוטם�לסררם�הפרטי�בשמםלי

�רנת(�וש��מ'�ל'�באות�וכן�האות,�בסוףוהצגתים

�י��פענח�טיין�נמאךרלינום�ר"יהכס( �רנט(�ח"נ(

�פרק�בפתקיו�ים(�יחייא�ז'�דןך"יח�
�הרורות�סדר�כ'�כןהמפקיד

�ובפרח�שושן.�פרח�משם�ע"ב�קע"זדף
�הם�מהר"ר�דברי�שם�שהביא�ראיהישושן
�יחייא�ן'�הר"י�דברי�שכיר�דבריוובהוך

��ע"שבפסקיו

�גי�טיי�כסא(�מנתי�הכהומהריי
��כח"כ(�יוסף

�ט"ז�יסב(�לןמננרךזך�כמףזך"ית�
��מפ6ג�סךמ�

מהר"י
�ציון�מנחםהגה

�גסתע"ן����ע"ס,�גיסו�מור"ס�עם�טר'�פק��כגס�מ�ס�מוסר�����ס'�ג�ת�יקען�סמחגל�ג"כרנו(
�ג��ו6ך�סרמ��ג,ס1�כתת,��ן����תס1גת1�ססר��מרס�למו"ס�תל6ס�סם�כ"ס�ס"�סרמ��כס"תס.טכ

�כם�ת�ג"כ�סג,כר�������מסס���ג"כ����בסי'�ותן�כ�ת1�סס"חר
�מסרם"י

�מסר��סי�ג.ס1�סי�
�מתסוגות�ג�ס7ר1�גתכ.ו�כין�בח"ג��ס6ר1��כח:ס�����מור"ס�גיסו�סתס1כ1ת�מ��ס)ח1�וכס"ס�נ"י(טוג�
�גע)�סגרן�ומ"מ�ע"ס�סמ"ן�ס"�עד�ע"ס�מס"�סתסוכ1ת�ט)�כ���ו���סרם�סמס�ס"�סכ1ן,ס�חרט"י
�כי1�סכ��רג.זו�תחת�כ)וגיין�ר"מ����ר'��וספ1ת�כבס"ק�מ"ר�גס�ס�חס'ן�מעקת�כק�טרס1�סל'סנ'ת

���ינגורג�טרנס��ור�גר'�כער�סגל��ע�מתם�רגז(��סריי���טיס
�סנים�סמ7ס�גס�ור1�כ"י�סמכ7ר�סחגס�גר"ת�ממחכר�מ6ת�גר6ס�ס�גבס�סכמות����סק1ר6��רנח(

�לסזימ�מרת'�טכס�לקחת,�חת�ותס��פתור�גי��עלס�ג'�ף�ועתם�טתרון,�גב'�ממס�ג6סרס7גריס
��סר�מוזחת,�גכר6ס�ססןגר'ס

��
��תחוס�ו6תס�כמגסת��מעם�פורסו�כמ��ת�

����וגח.ס�קי"כ��ט�ח�ן�כ"ז�יגמות���סגת�נ,כר"גת1ס'�מ6ור�ם�וסף�רגיל�ר"ת�דס����רנמ(
�זקרך�ס��ל"ז��ף�ס"ח,�מ"ט�סתר1מס�וכס'�תע"ס�מו"ס�וכרוקח�תר�ג�ס"�ס.סר�וע"ס�ר��ס)ת)מ.ז1

�מ6ור�נט����ר'�זקרך�סס"���עוד�ומן�כ�תו�סי'�תמ"ס�סכג6�עמק�כס'�ויפמ"ס�מ�ר�זם�יטקכר3יג:
�טקג�ר'�ג"כ�גקר6�ס"�סור�ככר�רכיזו�וגס�ריכרד,�סמיך�ס:גתר�גיוס�תתק"ן����י��ון�אסרג�מקירגר'

��ע"ס�מ�ר�ס�יימק�רג.זו�גס�זמ���ס�מוחות�וגתוס'�ס"ס(���ע�מ�רן�ט
��סמ"ס�סריג"ט�יסו"ת�ו��סרסנ��ת)מ��סדרי,�סת6�סי�סגמ'�פכק'�מנר�ח'י6�ן'�וסף�סר'�ר"תדם(
��וספ'ע�ספ"ג���ס"�וע��סל��גד��תוירת�������גגי�גסם-ס�ע:וג'�מגסן�וסף�ר'�ר"תרמא(
�ת'�מערכת�סס"ז�סונף�מ"ט(�����ו3�מס4�תסקס���קע"ת�טטמ'�גסמ"ס�ומקךוו1�עקל�ר'�ר"תרטב(

��ס��מ'��ת�ולקמן�סי��ס"�וע��ע"רתו"ך
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נדוריםימערכת�
����ת'�עיין�ממג(�רינגן�כמדתך"יתלנ(

��עריס(סטר

�שבועה�בסוף�מניר�ז'�כמהר"יתלנ( �הזה�בלשון�ימד(�הדייניןו
�צ"ב.�סי'�ח"מ�בב"י�הקרוש�מרןכהב
�מצאהי�וכן�רכ"ח�סי'�בי"ד�מרןוב"כ

�שם�כנה"ג�הרב�וכ'�מניר.�הר"יבשיפת
�ח"ב�צדק�משפם�שהרב�קצ"ו�אוההנהב"י
�ואינו�הרשב"א�מדברי�שהוא�הבין�ס"וסי'
�אינו�והרשב"א�הרא"ה�והוסיף�שסייםכן

�המביא�מניר�לר"י�ב"ש�הראיהמזכיר
�הרב�עכ"ד�ע"ש�מרן�דברי�הם�אלאדבריו
�בחפיסת�הכנה"ג�רברי�ובכללכנה"ג.
�מצאהי�וכן�מרן�בדברי�כהב�מרןלשון
�בב"י�בי�מ"מ�והוא�מניר�ן'�הר"יבהשו'
�ע"ר�והוא�מניר.�ן'�הר"י�בשימתכהוב
�ראיתי�ועהה�הנזנר�צ"ב�סי'�בח"משכתב

�רבינו�הזכיר�שצ"ו�סי'�הריב"שבהשובות
�הר"י�שהוא�לשמוע�וקרוב�נ"י,�מניריצחק

�כנה"ג�הרב�דברי�וצרקו�מרן�שהזכירמניר
�סי'�בי"ד�צדק�משפם�הרב�עלשהשיג
�שהיה�שנתגלה�קצ"ו�אות�ב"י�הגההרכ"ח

��הריב"שבזמן
�יסה(�מכנרתני�מהת"י�ןקךננתלך(

�כהב�בב"י.�מרןשמביא
�וויניציא�דפוס�נתשובוהיו�הרדב"זהרב
�צפת�לנו�עז�בעיר�דהכירו�הקצ"וסימן
�ובקי�שמים�וירא�גדול�חסיד�והיהה"ו

�וכו'�גדולים�בדורו�והיו�ומדרשיםבתלמוד
��שםעיין

�ימו(�מסרסד"ס��עי'�סכזהש�כזדחך"יח5ס(
�ר6סית�קצור�סיין�נשריימן�כמףען�ףח�

�רסז(��כח"ב(חכמם

�נרסס�לניט�טייו�פלט�ו'�הריית�
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