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נרוליםימערכת124
 )ע"ז מיץ דק"ק אב"ד ליב בסג"מ)'(

 סה"נ(: לריס ספנת 6נ;.עזרי
 אחד סאראוואר ריב מהריר)י6(

 הקדמונים ויניציאהמרבני
 הרומה גדולי והרב שבע באר הרבבזמן
 השובוה איזה לו ויש הלוי מהרייוהרב
 ה( הלוי. מהריי ובשו"ה שבע בארבם'

 הובאה בתשובתו הכהן מהר"י הרבומורנו
 עיגונא בפסק א"ה חלק משה משאתבס'
 הרב דברי לישב מ"ח קארו שמואלשל

 השב"ח כי וברוחב באורך הנז' ליבמהר"ר
 : ע"ש הנו' הרב למצלההשביח

 כע" הרררריץ סניך ריב כפדזך"ך)ינ(
 : 3ח"3( טכ6נזרנגית6

 )עי' מסרוצמ ליב ר' זקך,מיד)'נ(
 ך"ס ס,רוויז סנ") ':טיסמ'

 י( : וכו'( סוורות כסררכחכ
 כריין פוחאוויצר ריב מהר"ר)יי(

 '( : כח"כ( חכמיםןנו'
 ימיין )1'ין שינמק ליק נמדקך"ך)ט.(

 ח( : כח"ב(לריס
 שער הרב של בנו ריב מהרייר)טז(

 בם' הגהות לו ישאפרים
 אחרון וקונמרם ליהודה וזאה' אפרןםשער
 חסיד והיה אחרים כהביס לו ויששם

 כ"י הגהוה ז"ל לו וראיהי ט(שבכהונה
 ונקרא הגאון מאביו ההורה על חבורהי"ל
 ונאבדו ז"ל לו יהודה ומחנה אפריםמחנה
 של חהנו הכהן ירידיה מהר"ר הרבובנו
 השובוה ב' לו ויש יצחקי מהרד הרבסורנו
 בח"מ, הנז' הרב למורנו אברהם זרעבמפר
 : כ"י ולשונות מהשובות א' ספר לווראיהי

 אב"ר היה ליוואא,פדאג( מהרייר)יז(
 שנה עשרים מעהריןבמדינה

 פראג בק"ק ישיבה וראש אב"דואח"כ
 והסביר הקיסר עם דבר בפראג בעורוושם
 בק"ק אב"ד היה ואח"כ יפות. פניםלו

 הגדול רבינו אותו קורא הי"מ הרבפיזנן.
 וא' בחומש רש"י על אריה גורוחיבר
 חבורים ועוד חיים דרך וט ה'גבורה
 שנ"ב שנה הביאו דוד ובצמח '(אחרים.

 : בשבחיו לספרוהאריך
 שמו בשערים נידע מפראג ליוואמה-"ר

 בח"א ככתוב מפרים כמהוחיבר
 מהר"ר והגאון ונח"3(. )טי) )טייןובח"ב
 בשויה הבאה בתשובהו הכהןנפתלי
 זקני אבי כהב ע"ו סי' צבי מהר"רהגאון
 ברוה"ק שמש אשר מפראג ליוואמהר"ר

 אחר מרב קבלתי הדל ואניכמפורסם.
 מה ידי על שעשה נורא מעשהאשכנזי
 שדבר נמשך ומזה מהשמים. לושגילו
 ועשה וחצי שעה כמו ביחוד הקיסרעם
 צמח בספר שכתב כמו גדול כבודלו
 לפוזנן ל.לך רצה זקנתו ולעת יא(דוד

 כבור מנוחתו והיתה לקראקא הלךואח"כ
 בענין דברים אריכות ויש יב( בקראקאשם
 של וחתנו אפרים. שלמה מהר"רמנוי
 במקומו נשאר כ"ץ יצחק מהר"ר הואהגאון
 לונמשיץ איש אפרים שלמה מהר"רעם

 שליה הרב בפראג רב היה ואחלהנזכר.
 שחתומים כמו אפרים שלמה כמהר"רעם

 ומשניוה קמא על שלמה של יםבהסכמה
 : בפראג ראשונה הנדפסותהיא

 ויודע קדוש איש שפידרת כמדחך"ך).ח(
 הקדוש הרב מזכירועתידות

 יג( חכמה; ראשיה בם' ויל וידאש דימהר"א

 ציק טנחםהגה
 : ס"ס 6' 16ת ססמ1ת גת)ק עסס"ד טעמי1ת )סדר סם" ח.' 6כרסס ט1"ס סרב 1ג:l~uG 1 6"ר י"כ תט"ךה(
 1ס" ס.טכ 763 כע) סגלן תתן תפ"ט( שיר ער"ח )1סמ"ך ס1ר6:76 6כ7"ק מסיפק סר6") 616107פסרו(

 'עקג: כג1ר' כסמ"ס )1.,ק 6נ7"ק מסר"' סג'36י
 ,")ו16)יז(

~Dllhite 
 ו") פר)116ער )'כ מ1סר"י כסרס"ג יוסף כע"ס )יכ 'ס71ס תכמס, דעת כס' חתימתו וכך

pD1'Dtהכרסס סג"ט וגד 
~hS,D 

 ocn DVD :מקט ס61 61ן )"ט,  יפרס  פית גי .:סרג.  ל'טיג !רפ טח סי'  לסליי כ"ס  ס"ך .גר' כגיח,יי,ס" תיריי יכיפי  שתצפיר, יפטלת טכ"י שיפיס יכפיית  רי"ג טפס 1יקס) ע"ס
 :  וסמ"ך לל"י גסס ולח"כ ח"ן כסל סג5ון סס סטכועיס .ס"ל ספטרגס כסט ופסס  דרסן.  סט 1סי' פיגסק )ק"ק 1כ5זס
 :  מגס מ"ג כן תס"ח ג.סן י"ג עס"ק ,פת"ו כעס"ק 1ג"ג ט( : כ"ז סי' :"ס 1עס1"ת פיסק )")ח(
 מקס, גר סג1)ס נ6ר 'סר6) תפזורת )7'ק ,כר 1טסח.ס, ע'ר1כין סכת מס' ט) 6ר" גור סט'1"ד, מ"כמוי(

 : יל"ג( ר"מ יפ"% ליידי ~לס ויתיטת ויניס, ררוס'ס  ח7ס,716
  ייריטח: ייחסן מס' יסוף  ס"ן יגס' וט'יא(
 גן  וין יסי'  ספ"י(  6)1) ת"י ס' ל'יס יר,ג כן"ן ככור פגותתו. כייריר ירטת ג%סר  י5ך יפי1יי,דיסער רס"י  תילדות  כטל פ"ס  יגן  ט"ס וגו 6גי7 6מת ועתם ד"א 5"ח מי כ16ת וכן כוס סמתכר כנס וגמח"גיג(
 כסוס כ"ס 1קגו 7מסר"1 כ' עס"ת מסב מפס ס' כעי 1גג7ו כמס, קגרו ען )מרתיח 1וג'תי גקרוג ס:ספ6ס
 מסרס"י סג16ן ת)מ'יי 3'ן 16ת1 ט,6ג1 גגחרותו טג"ו e;nht ט"ס פקין כמשתפעם

 טא"ס סרטט'ס)6 בק"ק
 : פפר6ג( )'611 סר"' ד,") נ") 1ג1' פטר6נ )י3 סר"י 3סס כמטתי קט"ס '1"ןסע'"

 : ט"ו 6סגס כסער 1סו6'ג(
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מגנחלשלפערכה
 6תolts 7 גתג נ"י )מסלת"ו תזיזות כס'גס
11Sto1 4)ך ו-) פסרת"וSSh סג י6 )פיד1ת וסרג, 
 רוס )ו סגייו 6ת-כ כי מתסס )ו ס6) ,6ח-ג עט7.ט

 'ודע ס17' ססרכ ו") תסלח-ו סם וכתג גסמתופלית
 מטיס גפטל 16 ת' :סס t'1DS ומכיל ,יית'ויפתיוית
 : )סעו ג6ן פד תס5'1 כ) )1 ומגיזקדפוגי1ת

 דק"ק אב"ד ריפא כוהר"ל דקנ4פךן)יט(
 זקגיס סטרת )סיין יי(ווינא
 :נח"נ(

 אחךך1.מונמיס
 דבריו ~תוך רש"י יפעטים לויה)6(

 א' חלק ובשה"ג לוי"ה.כותב
 ינתק רנינו )עיין ח' אוה יו"דסערנה
 הרב 0שם כלגבהי וכי'( 5ך ד"סס15י

 שקיבל ז"ל עמר ן' כמהר"ח ח"קהמופלא
 מרבו זה-הוא רפירוש ז"ל רש"ירבונה
 ר"ת לויה כי שאמר מי ויש הלוי.רבינו

 : הלוי יצחק ורבינולמורנו

מ*
 המאורות( )בע"ס בקאיך ךן8ינך)ה(

 : בח"כ( סמ16רות 1DD)טי'ן
 )טיין אבואלעפיא נמלייך ךצנינך)נ(

 : ט,דרוס( כר מקיררניגו
 אימינגען יק"ק אב"ד כמדפיך דןך:נ)נ(

 : כח"כ( מקטן גו6ור)עיין
 כמאיננלימיירה כלאיך ךננינך)ד(

 : ממסון( רניגי)עיין
 אחוה ננר אשכנזי כמאיך ב1דןך"ך)ס(

 בק"ק אב"ד ש"ךהרב
 שו"ת מאירות פנים חיבראייונשמאמ
 נרפס ומקרוב חלקים ד' הש"סותירושי
 לו ומחובר להרב התורה על אורכהנוה
 נכדו. המופלא החריף להרב חדשאור

 א( הק"ד: סיון ימים ושבע זקן מנוחתווהיהה
 כסה חינר בואו, די מאיר מה')'(

 קעת אלא נדפסו ולאחבורים
 ומהר"ש מהרימ"מ בימי והי'סהשובותיו

 עם ומרי ושקיל דורם ורבני ויליימידן'
 בבחרותם. מע"ה פני והרב כנה"גהרב
  בישיבהו. למר אלגאזי מהר"שוהרב
 ומרי ושקיל אלמולי ישי מהר"רוחתנו
 הנדפסות: בהשובותיו כנה"ג הרבעם
 )פיינ ברוך בר מאיר רבינו)י(

 : מרוטגטרנ(מסר"ס

 מובהק ינ ברזילי מאיר מה')ת(
 הרב ומזכירו צפתבעה"ק
 : השלמים בזבחהמנ"ן

 מרצני אהד נאביזוז מאיר בה')ע(
 מהרים"ץ בזמן הקדמוניםמצרים

 מצרים בארץ וראיתי וסיעתםומהריק"ש
 והזכיר באורך. בכ"י השובותיוקובץ

 השוכוהיו בריש וררים גנה הרבהשובותיו
 דורו רבני עם ומרי ושקיל העור.לאבן

 כפומי חיים מה' החמיד הרבומכללם
 : זלה"ה הנסבעל

 )קת סחת ט)'1 מרג:'ס וס.ו hnne:t ליןסס'ס
 'חדו ריס דגת כמט ג' OTD1 קס) גת,ך ולפרמוחד
 סטן תמי יס.ס כן oPh סלמת 061 סחי ס)קמ'לנג"ו
 סו6 ו6ס'כסב

~er) 
 גנר6ס,:ס עיניו יתיל כוס מ6ז

 חתימתו ר6'ת' ס5עיר ו6:י )ר1. כסחו תפחתווגתקגיס
 ס6ותי1ת 6.ן וכמטי פ16פד Dfilfi וסיס :סור סגיכססת
 :סי ס' לת"כ חת.מתו ורעתי ל6ס. ס)6 כוו'גמלות
 )סקר ס:סגע כ) סיס ועי מח,טלס. כתוגס (fnleה"מ
SD,עיינו 'גן וגנתו ת:,כ"ס גע:ס, קיל : 

 ייר )טייק נחי ז'מאיר מה)(
 :  בה"כ(6ת1גס

 אביהן רש"י של תהנו ושאיך ך1נינך)י6(
 וראוז רשב"ם עולם נרולישל

 וכן ההיחור. על תוספות חיברוריב"ם
 שמזכיר לר"ת כ"י הישר בספרראיהי
 ר"ת ובהשו' אביו. מאיר רבינוהוס'

הביאה
 ציון סנטםהגה

 h(p'v לו69 )'ג fflttt' סג16ן ,קג' ,,sff סטיו געי גכיו נסקדמת וגגוגר hg'9 ייג מ,"ס ר"ת 7סו6 זג")'ר(
 pvi(ptt 5:ופ1ת כוות ק"6 כן לחליו ס"מ 1)6 סעסולס, ann(le )קורס. ,161 1)6 ס' כ5ס ת.,11ינ6
 סכוגתו )ג1ג 6ג7"ק נטגו6סן ו") פוסרי"ס סגיהן כחט שדר לפסגת כמ"ת Pt'1an ,C~D 6(1חגפלות

 יוי פיס ר"ת סו6 )טכ ,11"ק דפסי") ח67 סעור וגס רס"נ( פסח )6 )1סמ-ך )ג1ג 6כ7"ק מסיירופק )מסל"י
 פגרו ס" עק"ו כש גכ7ו סכה יד לחרון גופן חי ס,י t~pw כעץ מן ז,ק:1 וע74 ק'ק:יס 'עקכגפו"ס

 : פ"ע 1קקשיג ק4?ט 5' סי' 16"ת פע"ו י' fsn מס' ט1ד )יגעו כ6 ווגלו:ו יראואתי
 מ"ג פרזג' פ6מר טט1'ת סתרן גע) סג15ן חתן וג'6)6 ככספיו 6גן"ק pnSt סרח 610 וגגו כו כ'1 לוסא(

 : ע"ס ס-פ oh'-פ גסן ר-תוסו.ת
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 כ"ח שבלה כ"י הלקט' שבלי בם'הביאה
 קבלתי ר"ת כר,ב י"א סי, אע כללובנדפם
 גאוני והם מרבותיו שקיבל מארימאבא

 הלוי מודרוס בר נואיך ך:נינן)'נ( י וכו'לותי"ר
 של חב-ו נ(ממולימולא

 להרמב"ן כתב אשר מכתב כנראההרמב"ן
 אשר הרמיה והוא הרמב"ם באגרותוהוא
 כמ"ש לוניל חכמי לפני הרמב"ם עלהשיג
 רמז וכן רהשובה פ"ח עוז מגדלהרב
 אבואלעפיא מאיר רבינו והוא הנז',בכתב
 ההקמ"ו סי' בתשובה הרשב".אשמזכיר

 דשכנים: פי"ב המגיד הרב הביאוובחידושיו
 אלפרנגי שלמה כמהריר להרבוראיהי

 הקדמונים מצרים מרנניאחד
 רבינו והרב וז"ל כ"י בהשובהשכהב
 ממשפחהי ז"ל הלוי אבואלעפיאמאור
 דעביד רידיה בחבורא כתב אביומביה
 פרמי דחיבורא ושמיה הלמוראלכוליה
 ויש עכ"ל. וכו' חזקת פ' כהבפרטין
 על ואכוה להוריות פרסיו הצעירבידי
 באייר שחיברם בהם וכתוב כ"י ישןקלף
 וקראם התקם"ו אלפים ד' שנתוסיון

 : אבוה ופרימי הוריותפריתי
 הרבה מביא הוריוה הרא"ש דבתוספיודע

 בפרימי מצאהים ולא מהרמ"ההרושים
 ל"ג דף יוסף שער הקטן בספריהצעיר אני כתבתי ולכן שבידי. כ"יהרמ"ה
 שמזכיר הרמ"ה אינו הרמ"ה דפרימיע"ג

 שקצת וראיהי דקדקהי עהה אךהרא"ש.
 הרא"ש בפה שמביאים הרמ"המרברי
 הרמ"ה בפרימי הנם הנה יעקב עיןוהרב
 רוב על ההדיומ אני וכשכהבהישבידי
 הרמ"ה פרימי בידאי הוו לא דהוריותפ"נ
 פשימא והשהא בדבר. רקדקתי לאולכן
 הרא"ש שמביאים הרמ"ה ניהו ההואלי

 מהרורוה שני חיבר שהרמ"ה רקוהמור
 הרב בפי' כמ"ש ארוכה ואחה קצרהאחת

 בהקדמתו זרח ן' למהר"ם לררךצדה
 הרא"ש שמביא ומה קצרה. המרוראהם שבירי הוריות דפרימי דאמרי אנאולכן
 האריך בה אשר ארוכה מהמדוראהוא

 תלמיר הוא והרמ"ה והויתןבקושיות
 יכתב ג( זרוע. אור מויינא יצחקרבינו
 שנת לשמים שעלה יוחסין מפרהרב

 שושן בם' וכתב י( וארבע אלפיםחמשת
 תמימה לתורה זכה שהרמ"ה .כ"ימודות
 כתבנו וכבר נעלמה. פנימיתולחכמה
 ע"ד ספר חיבר שהרמ"ה למ"דבמערכת
 ולפנים לפני מפר שמו קרא הכיהאמה

 . : 3ר"3( זס)סיין

 על הרם"ה חדושי נדפסו מחדשהרמ"ה,
 באריכוה קובצים שניבחרא

 הרב כי ארונה המהרורא והיא ה(גדול
 וקצרה ארוכה מהדורוה שני חיברז"ל
 הארכהי בעניוהי וכבר התק"ם, בשנתוהיה
 מקובל ג"כ דהיה נאמר ושם לעילבזה
 למנהררין. פסקיו נדפסו ומחדשגדול.

 : ראה נא לך בסמוך לעילועמ"ש
 נממןךנמפיאלייש כמאיך ך' דןךננ)ינ(

 : כח"כ( סטור מסר)טייןז
 מנסות )טיין ונכהן כלאיך ךצנינך)יד(

 : נחת()זיינווגיוח
 הרב אבי ב"ק כתאיך כמיקך"ך)ט1(

 5גסיס ננערת )טיין י(שיר
 :כח"ג(

(fu)בצלא רבינו שמביא ף:ךכן"ד 
 הוא המקובצותבשיטות

 ז( להרמזך: מיוחסין כ"י נימין חידושיהצעיר לידי ובאו מםרקסמה, הכהן מאיררכינו
 של תהנו מלובלין )מאיר( ב~דתך"ם)'ז(

 ח( הכהן יצחק מהרירהגאון
 מאיר חינר מפראג מהר"ל הגאוןחתן
 בזמן והיה ושו"ה הש"ס על חכמיםעיני

הרב
 ציון מנחםהגה

 : כסמך ;ע"ס h'DPihl~h ר"מ גסס ג'( )ס', לט.) סוחרר סו;.ר1 תגרב(
 ס"ס 61ו::ס ע"ס 1נ1' ט11':6 סר"' ;' 6כ)1ת גס' ;' 7סרט"ס ל"ו גרס ק1ס"7 נע) עפט"ס ;";וגרסג(

 : ע"ס ל:וסר"ס 6כ)1ת גס' כקמת :ט,6 ס61 1;6סר סרמ"ס כמקוס טסר"ס 1,"י610
 י"ג: ס' 1עח"ג )תורס סיג טס1רת ס' ח" גס סרטכ"ס :גד סרמ"ס ס"ת (QD1 1גפ6ריו רמ"ס 'ל כסס1:קר16ה( : ס"ו( )ס"6 טיגנת סר"' :;י ס4' מצר רג':1 ה" 1ע1ד ססס' לצף כס' oc סניטר סס:' סרמ"סכט)ט1יס ס" 1עו7 .1"ן( )ס"6 ע"ד ס' מחס ג"'ד נוסס)1' ט1"ס "ר1פ6 סתגס 1ג:1 'ט.ס שכע וקן :'מןג'"חד(
 ס'"ו טחוקק חקקת ע' )וכקין )מסר"ס ת)מ'ל 1ס" ד:ס1יון הכד"ק 6ס;:ו' ;"ן טפס כמנ"ט ט6סי1כ6ג7"קו(

 נם קי ,יע"יי:ךג',;יבן שרעיי ו%"וי%שןג : סס ומח"ן 1;מכ61ר ט"יר כתת'מס ,"ן סס 1גסט"1 ש"י כס1"ת תס1ג1תי11:,;ר1
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גדיליםםמערכת
 והיתה בנימן משאה והרב הלבושהרב

 מ( : שט"ו שנתמנוחהו

 )הרמייה( הלוי מאיר רבינו)יח(
 ט1די1ס נר מ"יי ר3יכ1)סיין
 :כלוי(

 הרב של אחיו מירחי מאיר מה')יט(
 המחבר הרב מזרחי משהמה'

 נדפם. לא וח"ג חלקים ג' הארץ פרישו"ה
 מדרושים ואיכוה בכמוה גדול ס' חיברגם

 תפארת שם לו וקרא בכ"י והואנחמדים
 גדולי היו ותלמידיו הורה והרביץישראל

 '( :הרור
 המוריאה מגלל מלמך מאיך כפןק')כ(

 המחבר מוב שם מה' הרבבן
 עזרא ז' מהריי הלמיה טוב שם כהרס'

 בזמן והיה יוסף עצמוה המחברהרב
 וחיבר וסיעהם. חייון ומהר"שמהרח"ש

 נרפס. לא וח"ג צדק משפם חלקיםג'
 שי' ח"א למהרח"ש חיים תורת בם'וע'
 חתם ל"א סי' ח"ב צדק ובמשפטק'.

 נפמר שתיכף וכנראה תשובהוכהרש"ךעל
 בחהימתו שם חייון מהר"ש כמ"שמהרש"ך

 : מהרש"ך צדיק של בסילוקו הם מריםכי
 הזכירו המעילי כלאיך ךננינך)כ6(

 יייניציא דפוק בתשו'הררב"ו
 )עיין וח"ב _ח"א בשה"ג וע' קס"הסי'

 : לסלן( סגזעיליסר3
 כמה משה בנך מאיר ףבינך)כנ(

 מביא ז"ל ממנוהשובות
 : כ"י וח"ב בח"א הלקם שבליהרב
 היה משה בך כלאיך ךננינך)כנ(

 הלקמ שבלי הרב שלרבו
 יא( רצ"ו ובשבלת קס"ב בשבלהבמ"ש

 ובשם י"ר אות צ' מערכת בח"אועמ"ש
 רניגו )עיין 'ב( ק"ב דף ח"בהגדולים

 : סר1פ6( 6כרסס 3"רנןקיס
 נק הף"ך בן מאיך ך' ךקךונ)כן(

 נ'ו"3(: סטזר ס')עיין
 הרב בז עראמה כמאיר כמיקי)כס(

 עקידת. בעל עראמהמהר"י
 ונדפסו איוב תהלים פירוש חיבריצחק
 התורה. פירוש שחובר בספריו וכתביג(

 ועיין יומף בבית מרו הנז' להרבומזכיר
 ובס' רכ"ח סי' ח"מ מהישד"םבשו"ה
 סוף ח"א למהרח"ש שו"ה חייםתורה
 שהי' ההלים פי' בהקרמת וכתב כ'.סימן

 בנאפולי נפמר ז"ל הרב ואביוממרקסמא
 רנשה ובשנת שם. ונקבי הגרוש אחרמיד

 : לשלוניקי ובאו נאפולי מעירנהגרשו
 ממאדךבה טמאיך( כפדתך"ם)כ,(

 בן מהר"א שלתהנו
 הרמב"ם והדפיס שו"ת וחיבר מינץ'מהר"י
 ולפעמים הגהות בו והגיה ש"ישנת
 על וכונתו המגיה הרב כתב בכ"מאומר
 הרמנ"ם וספר פאדוב"ה. מהר"מהגהה
 שמה נראה אך ראיהיו לא הגהותיועם

 חדשות תשובוה בסוף הרדב"זשהשיב
 על כונהו הדור מחכמי אחד הגהותעל

 )ואחר  הנז'. מפאדוכ"ה מהר"םהגהות
 מהרים הגהות עם  הרמב"ם  לירי באזמן

 הוה כן רמיתי וכאשר ז"למפאדוב"ה
  הנזכר ומהר"מ  קאים עליהדהרדב"ז
 ושניהם שכנא מה' הגאון. שלחבירו

 ימרי ושקיל פולאק יעקב מה'מהלמידי
 עם יהודה מהע"ר ובנו. פאדובהמהר"ם
 בתשובותיו. ההגה"ה בעל מורויםרמנו

 מהר"ם מעלה של בישיבהונתבקש
 'י( : שכ"ה שנהפארובה

מהר"ר
 ציון מנחםהגה-

 tnl~he צתן כעי תית'17 לא'קספ"פ
?:P) '"רסס יג-ר סוד 'ס"  סלן ספין וכססכפת 7ך"6 פר:ס' ע S~pn)t 

 יספח ולת דפ"ס _מת"ס גפ:סס %1'ס  סיס י"ח גן t'PG) ו!ל"ס נדו"! גכ"' כב' ,"ר 'י"ר  )יי%"ךג!וגל'ן
 %ווג ו' לטיוח )%חס ויווני  ליגנין גטיר ;ע"ז סרוס'ס %ות ,תרי חיל  י"ו יום גדלי, גן 5%יר 1%"ססג,ון
  תתן  ;פירץ  פוסר"' סרג רל"ו ס'י 'י"ד ח"6 סחרם סס'ג %"ם וגס דייליי, 'י"ר התחמס כתת ים"ייס:ס
 סיבן ~otfn %כיח סג6וייס  פרין כלוח סר,ס מטעתי טעו  י*ול'  תתן, תחת  חותן %"! ש* p'p  !יג!'ן.%סר'ס

 : 1ס (nipp %תתסס כחוג מס"דפ"ע
 סספ"ג, על פלופ יל ס' כפו סיפית ;כסת גרגר ספר.ס 1' לו פרס סמ"ג )דקי לרכיו  סו.ח כמקלטתוקוס(

 סכי,ס  ורן דיגים, סי%יס 1' 6.ר  דירך, סטר' על סנטן יניר סטורים, ט! מגריל פקיר רריס'ס, *רותירס
 : ס' נכלל סי6 וגסירפס  יא( 'ריסליס: געס"ק וכפטרי( - : g~e סלמון יתיג פולס עתירות כ.% טע,.1;"י סר%"6 יסי"ת %כ' !"5 "ת 031 כ"סגספ"ר

 : 1"ך ס' וח"ג. סי ס" 1' ג6יח נטת סי6 סתרי מדל ולפ'יג(
 : וירפי' יסטי' טל ותופיס איריס ס' עיד לו יחס וגססת 6יוכ יפקיר תסית 6%'ר הקר,יג(
 ;חי' ספע יריית ע! Oipo גס"ס וכפ"; %טסיות ותגלם פ6פח רתכית גס גתי וסי' 3;כט, עירס ות,יר(

 : ות'סי:יס( ס1ויר פ"ס פנס גט! סל'"ע ס6פל פופר"6 סרכ ידידי פטריי )י!ופ ע-; ייגרס גרו!ס'

www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח
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 איש פאפירש מאיך מהך"ך)כז(

 תלמיד ת"ו טי(ירושלים
 יעקב המקובל והרב אשכנזי ישראלהרב
 הכנויים ערכי אור מאורי חיברצמת
 ראיהי ואני זצ"ל. האריי רבינולדעת
 החיים עץ על זרוע אור חבוריו קצהבכ"י
 נר אור ההפלוח. כוונוה מלך פעיאור

 מחוק בהשהלשלוה. צח אורבנלגול.ם.
 פ,' רב אור עד"ה. יעקב עין פי'האור
 כי ושמעתי הוא. רב כי להפליאהזהר
 הרב גיסו וכהב אורות. טל מפריםחיבר
 : התכ"ב ארר חרב נפשיה דנח נוטהנהן
 הרב בן פךנקיל כקאיך ךקך"םנח(

 בז' חכם "יה דיונהקיקיון
 אור כהנות יעקב בעין וכתובחכמות
 שהי' נאמר ושם חגיגה סוף ראשוןדפוס
 המיוחסות משפחות בסבך נאחז רש"ימגזע

 :ע"ש
 מררטנבררב )כקאיך( כמכר"ם)כט(

 שמואל רבינוהלמיר
 ונגופם טז( זרוע. אור מויינא יצחקורבינו
 "1 ~ט 'ז( הסוהר בבית נפשיה ונחמהר"מ
 )נזרן סוונ.ד ס6נור כתו סרגס ונזוכךזכ:

 : מיסרים( מניד כמסרככת,כ
 קדמו"ה וממדב"ר אריש מקדמיומראש

 הק"ן שלוח ירי אח שלחהיעהה
 רבר להעמיר קני עפ ואומר באר"שנוהג
 הרואה אחד בהראי רבנן מאשר בוריועל

 מהר"ם אי באר*ש הם נבוכיםיראה
 ברוך בר מהר"ם ניהו מרמרומנבורג

 הוו הרי דילמא או הוא רבא גבראוחד
 שני שניהם גם עדיהם יהנווכניייהם
 ומר רהרא"ש רבה ניהו מרהמאורו"ת

 : דברי כה והלא דממרדני רבהניהו
 טליא הוינא כד מקדם ימים אזכרהכי

 הרב מורנו קאמיא מן חד עלקרבה

 זלה"ה יצחקי מהר"א ברורו גדולשארנו
 נראה אשר אברהם זרע הנכבדבספרו
 בי"ד הוית וחזה מקרוב לארץבעליל
 רברבן ממלל פום ע"ד ל"ר דף ג'סי'
 רברבי גברי חרי על ישי"ג הש"גכי

 רמ"ג דף משפט נהיבות הרב גברומאריוה
 סברי חרבנן ל"ה סי' מאש מוצלוהרב

 מהר"ם גופיה איחו מרומנברגדמו;ר"ם
 דלא אימר הוא שניהם ועל ברוך.בר

 דהרא"ש דרכו דמלתא וקושטא יהדוצדקו
 ומהרים הלוי מרוטנבירג מאיר רבינוהוא
 המררכי של רבו אחר הוא ברוךבר

 ח"א הארץ פרי להרב ראיהי וגםעכ"ד.
 דמוכח שכהב ע"א ע"ו דף י"ג סי'ת"מ

 הוו. רהרי הקבלה שלשלה ספרמדברי
 בהנרי זייניה הלי הנזכר הרב מורנווגם

 : יוחסין ספרהרב
 בא"ת נר"ו אהרן יד להרב ראיהיוכזה

 מ"ש קשיא רלא שכתב קס"המי'
 W"D9 מרוטנבורג מהר"ם משם שםהטור

 מהר"ם משם והמררכי מיימוניוהההמהוה
 מרוטנבורג מהר"ם לאו מהר"םרהאי
 כהב וכן ברוך בר מהר"ם אלאהוא

 : עכ"ל באוה אוהבהשובותיו
 מסהפינא ולא אסינא קלה בריהואנא

 נהיבוח הרב קדישין כמיסרדהעיקר
 נעימה אמירה מאש מוצל והרבמשפט
 והוא יהיה ברויך גם מרוטנבורנדמהר"ם

 עירו שם לארץ מאיר אהד שטא.חד
 שם אכ"א בברו"ך מתדבק הארמהוגם
 יוצאה מילתא והא כחכמה. אבאביו

 אישהמיט כחמה ברה ובא למא."רבהינומא
 רספר"י אמבוהא העלמ"ה. ודיהמנייהו
 ברמה אשר הדורות וגדולי שלמה.הורה
 עילאי דבי אריה מפי ראשונה יצאזה

 רהרא"ש כחבו ק"ל מימן בהשו'מהרלנ"ח
 במעמר מיימוניוה הגהות והרבוהמרדכי

שדשתן
 ציון מנחםהגה

 עלתו וסי' 6סכ:וי, סרסן תקר 6101 גוו. כן מנעיר דירי תחתיתתו 1כ:ר6ס 5ס;.ו מי)'ו' ים" ,:")טי(
 מנס תתן 1סעתקת' (fphtp 6,)1 כס)תלת' ו,") פ6פרס מסר ;תו-ס 'ריס)ת' ת:ho 6' סמק1כ) תס"כקנית. ס;' י1כף יסה נסמ"ס מפו,ג6 7רסן ת1סל"' גסס סלמס סגי ת61ר גס' 1;ת"ט קר5ק5 גפ"ק גסעתת)ס

 : 1כ1' סת1'"ע Sih 61ת"כ 1;1' סרסרטי
 : תפר.ס רזי סי תימית ג.; סי' סכת סתסנ"ן 1יפת"סטז(
 מיתתו, ;'1ס :ר5ס סטס1ל ג1פ1 ג13רת1, 1כ6יס )קבורתו 530 ען פק1דת1, מעת סג.ס טע"1 .ותר סמם סי'.ז(

 ג:"6 כסתם דוקק tos~t :פסד ג1פ1 סרס ס:סתס )תססת ומס 5'ן ד5דס ו") ס6ר"י כסס כ' 5תנס061
 )1ת1ת 13 סוגוו סק71ס 1כ6ר1ן )וייגס פרטגס ס:טסס עד 1:תע)ס, :ורכך 7ג,פס סטס1ליס t'p'1SO 6,)תס6"כ
 טחי מלגכ1ת סתת:' :פצי ידעת' )6 ע"ס כסף ק.רת וגספר' )מנסיך מס"ס 31ריס :"ג :סר (i"DnDlסעך1ת
 תם גתן-ע 1ע"ט רימס 1:6ס סתק1ת  ימס'ד1ת6 3פרק6 ח1.י )סין כוס )פוס יס ס5ר"' ~יפמ-ם ע"טו:7יכ
 ר.תס נפו ירגם תסרס דטד ומקוס olhnn תסת1קק 610 ח.1ת1 יס כח כשדו 67דס ית'סג ולסג") גו ידקלקריס

 : מחוכתו תסס ס:סת1ת nSpnl ימס דעי"ו ;לחסיתו, מטפר 6) 1יס'כ מותי, 6חר.
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מהנרגליםממערכת
�שנית�ונאה�יח(�מהר"מ.�הלמירישלשחז
�אלשקר�מהר"ם�הרור�גרול�משה�רבראשר

�ברוך�בר�מהר"ם�כהב�ל"ג�סי'בתשובה
�אוריין�שלישיה�בה�ועודמרומנכורג
�המלמדנו�יוסף�בית�מרן�ברהא�פוםהליתאי
�מקומות�בשני�ולא�אחר�במקום�לאלהועיל
�והרי�היו�ברכים�כי�הכי�מניהרמוכח
�בשם�הטור�מ"ש�רמי�קם"ה�סי'בא"ח
�הגמי"י�דכתבו�אמאי�מרומנבורגמהר"מ
�שפ"ח�סי'�ובח"מ�מהר"מ.�בשםומרהבי

�מרוטנבורג�הר"מ�השיב�אשר�וזאתכ'
�ובכמה�ברוך,�בר�מהר"ם�תשובתומייהי
�הר"ממרוטנבורג�סברת�דהמורמייתידוכתי
�שמו�והמרדכי�הגסי"י�שכ"כ�מרןוכותב
�רמ"ח�וסי'�יו"ד�דין�ע"ה�סי'�בח"מומהם

�הביה:�בברק�וע"ש�ה'דין
�המבי"ס�להרב�להביס�אוסיף�רביעואת

�בח"א�שכתב�האחרוניםמגדולי
�מרומנבורג�הוא�ברוך�בר�רמהר"מ�ר"ץסי'
�והוא�מהר"ם�והוא�הרא"ש�של�רבווהוא
�שישב�והוא�נ"ע�הר"מ�והוא�מאיררבינו

��שהאריר�ע"ש�המוהרכביה
�הדור�גדע�של�רבריו�חומשואוסיף

�הגדולה�כנסת�שיירי�הרבהאחרון
�שמתבאר�ז'�אות�הגהב"י�של"מ�סי'בא"ה
�רמ"ה�סי'�ח"מ�בכנה"ג�וכ"כ�מדבריוכן

�בר�דמהר"ם�דידוע�נ"ה�אות�ב"יהגהה
�מרוטנבורג:�מהר"ם�הואברוך
�בצד�ועדיה�מבריך�מכיפיה�מלניוושהות

�דפוס�עצמו�מהר"םהבתשובות
�הוא�ברוך�בר�דמהר"מ�מפורש�שםפראג
�בעיניו�הרואה�כאשר�מרומנבורגמהר"ם

יראה.
�הדור�גדולי�הרועים�לשלשת�חזינאוהכין

�מ"ח�מי'�אפרים�שער�הרבהאחרון
�א'�דין�דמומה�פ"ב�לטלך�משנהוהרב
�כ"א�דף�צדקה�הלכות�אפרים�מחנהוהרב
�יחזה�ישר�דרבנן�לדבריהם�דהרואה�ב

�רביה�ברוך�בר�דמהר"ם�להודפשימא
�יט(��מרוטנבורג�מהר"ם�עצתו�והוארהרא"ש

�מורנו�עוד�מ"ש�נרדפה�נרעה�השתאאיכו
�רהרא"ש�ררביה�הנז'�אברהם�זרעהרב

�נשיקת�ועם�הלוי.�מרוטנבורג�מהר"םהוא
���חכמתו�מעיני�נעלם�בזה�גםהרצפה

�המ"ו�סי'�בתשובה�הריב"ש�המוריםגרול
�מי�ידענו�לא�מרומנבורנ�הרמייה�גםוז"ל
�הלוי�מאיר�רבינו�הוא�הרמ"ה�כיהוא
�מרומנבורג�מאיר�רבינו�הוא,�הר"מאבל
�וכיוצא�בדבריך.�דקדקת�שלא�אות�זהוגם
�פ"ב�סימן�באיה�כנה"ג�הרב�השיגבזה
�משפטי�הרב�על�י"מ�אות�ב"יהגהת
�שותה�דהרא"ש�שכתוב�צ'�מי'שמואל

��בדבריו�עי'�הרמיהמימי
�ספר�וזרח�האיר�בשנים�רבות�זמןואחר

�הרמן�החסיד�להרב�מלאכייד
�ועל�שכתב�ע"ד�קצ"ז�בדף�וראיתיזלה"ה
�במרדכי�הנז'�מתם�מאיר�רבינו�שהואר"מ
�והוא�וכו'�מרומנבורג�מהר"ם�רבוהוא
�תשובות�כל�וכו'�ברוך�בר�מהר"םהוא

�ממהרים�הם�במררכי�המובאוהמהר"ם
�של�ורבו�המרדכי�של�רבו�ברוךבר

�הלוי�מרוטנבורג�מאיר�רעינו�הואהרא"ש
�ששגג�מי�שהביא�ע"ש�אברהם�זרעשו"ת
�ר"מ�הרא"ש�שהזכיר�מקום�וכל�וכו�בזה
�כ"כ�מהר"מ�הוא�הלוי�אוטר�ואינומהם

�המה�מאש�שבמוצל�ורע�משפס.נהיבות
�ברוך�בר�הר"מ�ננד�פסק�למה�הרא"שעל
�ואנא�וכו��השיב�אברהם�זרע�ובס'רבו

�ס'�דברי�פי�על�נאמנו�דבריו�כידאמרי
�בתשובה�אמנם�נינהו�דהרי�רס"ליוחסין
�תלמידך�יחיאל�בר�אשר�קמ"ו�מי'מהר"ם
�דרב�מילי�והני�עכ"ל.�וכו'�צ"בוסי'
�דברישא�כמעורבבין,�קצת�נראיםכהנא
�מרוטנבורג�הרים�דמרדכי�דרכיהכהב
�חי�באוה�ותיכף�ברוך.�כר�הריםוהוא
�והוא�אברהם�זרע�הרב�מורנו�דבריכתב
�שיירי�דברי�סידר�והרב�הקודם.סותר
�סמיכי�אביהם�ורע�ודברי�ב"חושו"ע
�לשמונה�וגם�לשבעה�לאותוה�והיואהדדי
�סותרים�אינם�או�אחדים�דברים�הםכאלו
�נינהו.�מתרא"י�נם�כמין�לזווגםוקשה
�בר�מהר"ם�והוא�שכהב�דמלשונוותו
�מבר�דהכי�משמע�ב"ר�שו"ת�ע.יןברוך
�הרב�מורנו�דברי�על�בסמוך�וממ"שהוא.
�בזה�ששגג�מי�שהביא�ע"ש�אברהםזרע
�הרב�דברי�וקבל�רסבר�משמע�הלשון
�האוטר�שוגה�לאיש�וחשב�אברהמ4וע
�שהוא�ותו�סותרים.�דברים�והםהפך.

הביא
�ציון�מנחםהגה

����ס�ס��כתסכ"ן�עמ�יה(
�����שחכר�טתס��מת!מיד��ת7�סגת�סו"

��ן�יחן���תר"כ�טסי"ס�ת1ו1�ככס�ת"ס��ך�להין�ד'�ט'�סר��לתוספ.�ידכל��כנדיר��יסכל���יט(
�קי��ס"�כ1ג�ל'�סח7ט1ת�כ��טסר"ס�כס"ת�מן"�נ�ת'��כל��ט��סר��ס�פגסוס�מחטכרסס6סס
����ג.כ�כה"ק�����מ1סרי"כ�סגתן�וכמגסט"מ

ט
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נוליםממערכת�
�דרכיה�אברהם�רע�הרב�טורנו�משםהביא

�ובסמוך�הלוי.�מרוטנבורג�מהריםדהרא"ש
�ר"מ�הרא"ש�שהזכיר�מקום�דכלבהב
�ומטי�טהר"ם�הוא�הלוי�אומר�ואינוסתם
�מוהר�והוא�משפם:�נתיבוה�מהרבבה

�זהו�לוי.�דהרא"ש�דרביה�שכהבהקודם
�ודברי�מאש�מוצל�דברי�הביאדאח"כ
�דמתשובוה�וכהב�אחרה�פעם�אברהםזרע

�נמי�זה�והרו�הפך.�מוכח�וכו'מהר"ם
�ששגג�מי�שהביא�ע"ש�בסמוך�מ"שסותר
�הרב.�מורנו�לדברי�שהסכים�דמוכתבזה
�כתב�משפט�נתיבות�שהרב�זכר�דלאוהו

�מורנו�השיג�שניהם�ועל�מאש�מוצלבהרב
�רדבריו�שכתב�ותו�אברהם.�זרעהרב
�ההדיוט�ולן�יוחסין�מפר�דברי�ע"פנאמרו
�כאשר�כלל�יוחסין�ס'�מדברי�ראיהאין

�ק'�דף�יוחסין�ס'�הרב�דברי�יראההריאה
�מרומנבורג�הרא"ש�גבי�שהזכיר�ומהע"ב.
�רי"ל�ראיה�אינה�ברוך�בר�המרדכיוגבי
�קפיר�ולא�הר�דכולא�ליה�פשיטאדהוה
�הקבלה�דמשלשלה�הארץ�פרי�הרבומ'ש
�מצוי�זה�מפר�אין�כעה�הוי�רתרימשמע
�ליה�חיישינן�לא�כן�שיאמר�והגםאצלי.
�הרב�וגם�שהוכחנו.�סמה�שמבוארבמו
�עיין�אתרוה�הוכחות�הוכיח�מלאכייד
�קדישי�מרבנן�טקובלני�הכי�ובלאושט.
�ראין�מרבוואהייהו�שקבלו�שערזקני

�כי�הקבלה�שלשלה�דברי�עללסמוך
�אשר�שונים�מקונטרסים�עהיקן"םהדברים
�ולא�מוטעים�מהם�ויש�על.הם�יסמךמוט
�להרב�רא.תי�ושוב�אמיהיים,�הם�אםחקר
�שהטיח���דף�לחכמה�במצרף�מקאנדיאיש"ר

��הקבלה�שלשלת�עלדברים
�א"ה�אהרן�יד�ס'�השמש�ורהה�הלוםהגם

�הגהה�ק'�בסימן�לו�וראיהיח"ב
�מהרשד"ם�מהשובה�שהוכיח�ה,�אוהב"י

�בר�דמהר"ם�הקצרוה�מהר"םומתשובות
�קבלהי�וכן�וז"ל�וכהב�דהרא"ש�רביהברוך

�של�רבו�היה�ברוך�בר�שמהר"ממרבוהי
�מצאתי�ואחר�והרשש�ומררכיהגמי"י
�וכו'�ס"א�ד'�ביוחמן�מפורשהדבר

�מהר"א�הרב�שראיהי�לפי�לוהוהוצרכתי
�יוחסין�בספר�שראיתי�אמה�הן�וכו'יצחקי
�מרופנבורג�מאיר�רבינו�שכתב�נ"חדף

�הזכרהוהו�וכבר�הזה�בדור�היההנקר'מהר"ם
��עכ"ל�וכו'�ברוך�בר�מאיר�רבינועם

�ע4�שהמה�דמה�נר"ו�הרב�עלוההימא
�לנפשיה�איחו�לימא�הרבמורנו

�סימז�א"ת�אהרן�ביד�כהב�עצמושהוא

�והו�כמש"ל.�הרב�מורנו�כדבריקס"ה
�מרבוהיו.�קבל�שכך�כתב�בא"הדהכא
�זה�קדמהה�מקדם�הנרפס�בס"הושם

�שהביא�ומה�מקבלתו.�שכח�שנהשלשים
�מדפוס�ס"א�ד'�יוחסין�ס'�הרבמדברי

�סימנא,�כהאי�חוינא�לא�שלפניאמשטררם
�ללשון�קרוב�מצאתי�קכ"ה�דף�שםאך
�ההגה"ה�בעל�מור"ם�מדברי�והואזה

�מס'�שהביא�ומה�יוחסין,�מ'�דבריואינם
�בקשהיו�כעת�זה�לשון�נ"ח�דףיוחסין

��שלפני�בדפוס�מצאתיוולא
�ספר�לירי�אנה�האלהים�רב�זמןואחר

�וראיהי�וויניציא�דפוס�הקבלהשלשלת
�הרב�כמ"ש�כתוב�מ"א�ובדף�נ"חבדף
�שלשלה�לו�ונהחלף�היוחסין�משם�אהרןיד

�שעברהי�וכמעט�נ"ד.�דף�וע"שביוחסיז
�להשיג�שיש�עיני�ראתה�הנז'�בם,קצה

��בזה�ודי�השגוה�כמהעליו
�והוא�אורות�טל�מפר�לידי�הגיעעהה

�זלה"ה�גויי"א�ן'�יוסף�מה'להרב
�ובפהחי�ודרושים�ושויה�המרדכי�קצהעל

�ענין�על�ע"ב�ק"מ�ברף�שכהבראיתי
�או�מרוטנבורג�ברוך�בר�הוא�אםמהר"ם
�של�רבו�ברוך�בר�מהר"ם�הוו.הרי

�של�רבו�מרומנכורג�ומהר"מהמרדכי
�כנה"ג�מהרב�הביא�הנ��והרבהרא"ש
�ברוך�בר�היה�מרוטנבורג�דמהר"םרמבר
�ולע"ד�וז"ל�וכ'�הוי�דהרי�עליו�חלקוהוא
�לחוד�דוה�לוה�ברורה�ראיה�להביאנראה
�ר"מ�אינו�ברוך�בר�ומהר"ם�לחורוזה

�השוכר�פ'�במרדכי�מצינו�דהרימרוטנבורג
�ברוך�רבינו�והרב�וז"ל�שכהב�האומניןאה
�בהדיא�נראה�וכו'�ראיה�הביא�ר"מאבי

�ת"ח�היה�דמרדכי�שמביא�ר"מ�שלדאביו
�עליו�אמרו�הרא"ש�כהב�דקדושיןובספ"ק

�לגרולה�שעלה�שמיום�מרוטנבורג�הייםעל
�שאביו�רצה�ולא�אביו�פני�הקבןללא
�אדם�דהיה�איהא�ואם�ע"כ.�אצלויבא
�לא�אמאי�מהמרדכי�שנראה�וכמוגדול
�ברורה�ראיה�והוא�אביו�פני�לקכלרצה
�החביב�ומרן�אלשקר�והר"מ�כמרןודלא
�מרומנבורג�הוא�ברוך�בר�רהר"םדם"ל
�על�לחלוק�לבו�מלאו�איך�ותטהניעכ"ל.
�לראשוני'�קרובים�דהיו�אלשקר�ומהר"םמרן

�וגם�ספרד�גאוני�רבני�מרבוהיהםוקבלו
�והו�ליה.�אנס�לא�רז�דבל�כנה"גהרב

�אני�וכמ"ש�כמוהם�הוא�הברורשהאמה
�הבאהי�ושם�ט��כע"�בח"אהצעיר

�מהר"ם�ובשו"ת�המבי"ח�והרבשמהרלנ"ח
עצמו
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סונרוליםםמערכת
�הרב�הוכיח�מזה�ויהר�כן.�כתובעצמו
�מהר"מ�מהשובוה�ק'�סי'�באיה�אהרןיד

�פ'�מהרש"ל�מדברי�מהבאר�וכןזהרא"ש.
�בח"ב�וממ"ש�ההשב"ץ�ומס'�י"ח�סי'החולץ
�וכי��ויסרס��כהכ�ך"ס�לקינן�ט"�נ"נדף

�מהרש"ל�כמ"ש�בהפיסה�היה�ב"בשמהרים
�ואין�וכו'�ערב�הלמירו�הרא"שויצא

�אינה�שהביא�הברורה�והראיהלהאריך.
�ה"ח�היה�ברוך�בר�מהר"מ�אבי�כיראיה
�תוהם�שמהר"מ�זה�על�והעדפשוט.

�בר�ולפעמים�ברוך�בר�מאירבתשובוהיו
�בן�לומר�לו�היה�רב�היה�ואם�ברוךרבי
�כהוב�היה�רבינו�הרב�במרדכי�ומ"שהרב
�לבד�למדן�היה�וא"כ�מעה�והמרפיםרבי
�רפוס�לאביו�מהר"ם�מהשובה�מוכחוכן

�לרב�קבלוהו�ומהר"מ�ל"א,�סי'כרימונה
�זכרון�הרב�וכמ"ש�מובהק�כרבוודינו
�ביש"ש�מהרש"ל�ועמ"ש�צ"מ�דףיוסף

�נ"א�ירוחם�רבינו�כי�דין�מן�וברקדושין
�מיום�כי�עליו�אמרו�רמ"ה�כהבח"ד
�נמחא�שזו�ואפשר�וכו��לגרוזיהשעלה
�בהרא"ש�מיס�ונפל�הרמ"ה�והואעיקרית
��וק"ל�מאד�קצרהי�בי�היסבודוק
�ומביא�מהרוה�מדר�פי'�חיברמהר"ם

�כ(�חוב�יום�הומפוה�הרבחידושיו
�והזכירוהו�כא(�ברכוה�סדר�ג"כוחיבר

�ל'�סי'�הרשן�תרומה�הרב�ומהםהפוסקים
��שמחוה�הלכותוחיבר

�ולאלפים.�למאוה�תשובוה�חיברמהר"ם
�מיימוניוה�הנהוה�הרבוהלמידיו

�הדיר�מה'שונותיו�מביאים�המרדכיוהרב
�קובץ�מהשובוהיו�חלקים�שני�נדפסווגם
�גדול�קובץ�והשובות�קמן,�וקובץגדול
�דפוס�מהר"ם�השו'�אוחם�מכנה�ש"ךהרב
�שנדפסו�מזכירם�חדש�ביה�והרבפראג

�רביה.�מהר"ם�השובוה�ש�וגםב.מיו.
��ח"א�הרשב"א�שויהבהוך

�וכ"כ�ממהיים�הם�שבירינו�יומאהוספות
�שכ"מ�סימן�א"ח�אהרן�ידהרב

�יוסף�שעי�הקמן�ובספרי�השמועהימפי
�מהרימ"ם�שכ"כ�הבאהי�קטיו�וה'�ו'ד'

�בהוס'�שכהוב�ומה�קדושין.בחידושי
�מהשובוה�שהוא�ניד�דף�רקמןיומא

�בריש�מהרימך�עוד�וכ"נ��שמהר"ם
�מהרימ"ם�וכ"כ�ע"ג�צ"ו�דף�כהובוהסי'
�והרש"ם�ל"ה�סי'�חי"ר�בתשובתועור
�קי"ז�סי'�להרמב"ן�המיוחסות�בשו"הפלס
�כהבהי�וכבר�לתהר"מ.�בחרא�חי'הזכיר
�וכן�פלכו.�צ"ל�דפלם�מלכו(�רס"טעין
�וא"ו.�דין�מהפלה�פ"נ�בהגמי"ימשם;
�בשפלנו�קפ"ה�דף�ריש�מלאכי�ידוהרב
�זה.�בפרס�לפהח"א�טמא�כי�לנוזכר
�רף�השער�בהוך�חזה�אשר�ראחרוק"ק
�זה�אחר�אכפל�אמאי�שם�כרמוזקמ"ו
�חדשוה�כאלו�נ"ד�דף�התוספוה�מ"שלהביא
�יב(�בשערי:�כן�כאוב�וכבר�מגידהוא
�ביריה�הוה�לא�דהרא"ם�שכתב�מיויש

�הוכיחו�ועור�רקמן,�דיומאהוספוה
�פ"א�מהממ"י�ממהר"ם�הם�יומאשהום'
�ממ"ש�כן�להוכיח�עוד�נ"ל�וכןדק"ש,
�שמואל�הרב�מורי�ע"א�מ"ב�דף�יומאבהוס'
�כרמוכח�מהר"ם�של�רבו�והוא�שלמהבר

�ובהום'�משפמים�ריש�מיימוניהבתשובוה
�משרי"ש�יחיאל�ה"ר�מורי�כהוב�י"ח�דףהנז'
�של�ורבו�מנחם,�בר�הריש�מורי�מ'ודף

�הנהוה�כמ"ש�מנחם�בר�הר"ש�הואמהר"ם
���שבת�מהלכוה�פכ"ממיימוניוה

�דנראה�כ"א�דף�הדורות�קורא�בס'כהב
�של�נכדו�ריא"ז�היה�מהר"םדבזמן

�במרדכי�שכ"ג�בהו.�בן�ישעיהרבינו
פרק

�ציון�טנחםהגה
�סגס"ת�וע'�ג"פ���ת�ט�תמ"ס�סס1סר�כסת�גמגם)�ח.גר1�������חד:�גט"ם�גס�מ1ת�תדפסכ(
ן

��ן�גיטין�ט1פס'�כוס��ע!ו,כ(�ג��ת�����������טמגד)�סר�סר'�ת"ס�ח"ן�ס"�ג'ל1ס'ן�ס'
�ס'�תוס'�מ��ו6ס�ס:וויס,�מן�סר6ו��ג�ר�ס7גריס�יס�ג!�סגגת.�ס:גכ,�כקרן�טסק'ס�����גתי

����נ'�וס�כסריס����תות�כמלך�י1טכ����עני�מס�כ'�טס�תג1טית�לעתי�זכר�גסוס�עמ'�ח�קיסט1סק'ס ���
�קכר1�ען�סכתעת�וג.ת'�ע"ס�ו��כ"כ�מ�ר�גסגכר�סיקרת�ס�רסת�����טוכס�מכי�ס:סגח�סקי

�ג,ס"י�ט�מ,נק1�חרות�ר6יתי�תל�ג(�סגן�����ירמ"ס5�כקם)��תתו,����ק
�כן�מסר�רכ��מרס

�טד�קנ1רס�נתן���כ"ג��ט�גתפיסכ�נפטר�ססט'��ף�מ��תשו���לוטי�מסך�תסס�סר�גרפך�רניסר'
�טעות�סו6�דל�עז�מ�ך�ח7ס'ס�כמס�קנ1רס�יתן���גססת�יקתן�סטמ'�ת,ס�ת�כ"ס�ס"ו�ס'�דר�
��סוס���מ��וס��סי"ט�ט'����ת�טמס"ן�פטירתו�גסי�סס"ד�מס"ק�ס�תסין�גע"ס�כוס�טעםוכן
�ופקריכא(

�נךכיס�ס'�גס�ו�סכל�ונמסת�יכת"�ג�ס�ברכת��י�כ��ס"ט(�רי��מסריס�כלגת��
�מן�י1�סניי�מס����ן�סכ��ליס(�ס'�גסגס"מ�תסל"ס�גס�ת�גג��סמס�ת"ס�מיס�ג6ר�ס6מ1ג1תס'

�ן��ע"ס�לגנת�סגלת�טסן�סחוס�גמ,ת7�גח�סססלס
�ות"ס�ע"ס.���סת1ס'�ק7גר'�מסר"ס�כסס�ג'�����כ)�ט'�כר"ן���תוס'�ע"ד�ט"מ�גטסרס��וע"סנב(

����מ"�גס�ר��גמק1ס�מסר"ס����ס��טיס�ע"ג�כ��סמ�ל'ן�גתו�ט,�����ל��וכ'�סגסס"ג

�סריג"�ע,�הן��ת�סגס'�וט'�ס'�ס"�מסלם��גס�ת�ע"ס�סרג�גסס�טס�סתר7כ'�סג�ס�ט�ק�מס'טי
��סםוגמפתח1ת
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נקריםםמערכת�
�וכן�מהר"מ�תשובות�בתוך�הניזקיןפרק
�ישעי'�הר'�משם�ישעיה�ה"ר�ליהגיד

�בזה�קצת�לפקפק�ויש�עכ"ל.ממראני
�לי�הגיד�וכן�באמרו�מהרים�כוונהשאם
�וכן�הול"ל�ריא"ז.�על�הוא�ישעיההר'
�ממראני�הריי�וקנו�משם�ישעי'�ה"ר�ליהגיד
�דמהר"ם�דמילתא�קושמא�דהכי�נראהומ"מ
�של�הלמידו�מהר"מ�שהרי�ריא"ז,בזמן
�ישעיה�ורבינו�מויינא�זרוע�אורהר"י

�רוע�אור�יצחק�לרבינו�השיבהראשון
�הרא"ם�בתשובוה�באה�כי�בהשו'מויינא
�דמהר"ם�הוא�קרוב�וא"כ�ל"ה.�מי'ח"ב
�ישעיה,�רבינו�ונכדו�הלמידו�ריא"זבזמן
�והאגור�מ��דף�הלקם�בשבליומ"ש
�והוא�ישעיה�לרבינו�הקשה�מאירדרבינו
�בר�מהר"ם�אינו�היאשון�ישעיהרבינו
�של�מרבוהיו�א'�הוא�אלא�הידועברוך
�מאיר�רבינו�נקרא�שהיה�הלקמ�שבליהרב

�הלקט�שבלי�בספר�ההגדה�מפירושכנראה
�סימנים�בהם�נוחן�היה�יהודה�רבי�בפסקת
�עיין�בהשממוה�בח"ב�ועיין�דוכתיושאר
�ומ"ש�סרופ��הכרסס�ר�נדקיםר3יגו
�דקדק�נ"ו�סי'�ריקאנמי�מהר"םבפסקי
�הדבר�ממיץ�אליעזר�רבינו�מפיריא"ז
�היה�ראים�כי�רא"ם�מפירוש�שצ"לברור
�ופשומ:�דקדק�ממ"ש�מוכח�וכן�ר"ההלמיד
�יצחק�רבינו�הלמיד�מרומנבורגמהר"ם

�רעירובין�בפ"ב�והרא"ש�זרוע,אור
�זרוע�אור�מדברי�שכתב�מהר"םהביא
�בר�מהר"ם�שהוא�לעיל�והוכחתילמדתי.
�תשובת�מהקדמה�הבאתי�ובכללברוך

�בהקדמת�וראיתי�פראג.�דפוס�עצמומהר"ם
�הנז'�מהר"ם�תשובות�שהקדמה�יאירחווה
�תהנו�הכהן�יצחק�מהד"ר�מהגאוןהוא
של

�מהרדי
�דקדקתי�ומן�ואחר�מפראג,

�שלה�פרקים�וראשי�עצמה�בהקדמהשרמו;
�איש�ולא�תולעה�אנכי�אלו.�היבזההם

�שמשון�בר�יצחק�עם�ובזוי�אדםחרפה
�הגדיל�הגאון�חהן�לברכה�זכרוהכהן
�זה�כל�מלה.�אמן�חזק�נר"ו�ליבמהריר
�מוכיח�שכנגדו�האומ"ר�שורו"הראשי
��שי"ח�כל�קד"ם�ארעש�אל�סימןעשאה
�שכהב�כ"י�ח"ב�הלקמ�בשבלי�ראיתיוכן

�ן�מרומנבורג�ברוך�ברמהר"ם
�החולץ�פ'�שלמה�של�בים�מהרש"לכתב

�מהר"ם�שחוחם�היבא�דכל�י"חסי'

�במגדלן�בהפיסה�היה�סובה.�מכלהנשכח
�נתחבר�ושם�משם�יצא�שלא�וקבל�ימיולסוף
�שייך�מערכת�בנדפם�כמ"ש�ההשב"ץס'

��לרוק(�נר�סנוסון�רגיגו�עיין�י"ראוה
�סיס.�ימסר"ס�כ'�ס��סימן�מ"י�גיטין�תומס�מן.כיס
�ען�תגע�ס�ן�סיס�כמס������גמגם,תפוס
�מגית���פ7ות1�ר�ן�סי1�סקס�ת�גזו)�סךסקסיות

�מ'סס,�גזי�ע!�יותר�ססכוייס�פ1יין��ן�מלג'
�וו�מסיס�וג"ס�וסלי�ס�ר�ג��ס'ס�י5ע"גומסיק
�עטת�גן�ד1ן�ג)�סמ5�חס�מ"מ�תורס�גטי�
�ספ.ק�סי6�עד�סמט1ן�י1כ�כעכור�טכו1ר�סמ1פ)גת"ח
�וס�ופסק�מיטרף,�תורס�תסתגח�����סגו)סמטון
�ס�ון�קותו�כדעת�וסיס�סג�ס�מגמי��יחס1ססלעם
�וס�וגיח)�טו�טו��וכרח�סר�ט�ות)ט'ל1�גסתפוס
��ערג�מסרס��ן�יגעיוחולף

�רכינו�מסגרת�ס"ק�מסם�ס�ר1ת�כסור�רקתיכ)
�כסגת�מסר"ס�ען�מעיין�מ7��ס�כ'�סר�ס�גןסיס
�גך1י�סך����ס'ס�ס"ס��פ'סס'

�עגי�סיס�סלכ
�תקמילו�סל�ס�י5�יס1יי�עלג���רקס����
�וס�ותוך�כס1סר�מר�ת�ותר�ט'ס'ס�למסר"ססרה'כ1
�יתן���גרת�סל�ס�סססר�ככ.ת�עסר"סנפער
�נפטיר�דר.�טד�ט5ייר����כמס�קגורס�ו�מסר"כ
�ות.כף�קכרו�ככפו�גפסו�מס�ס,מס�כר��גס:ןרח7
�סו4�טטיל�ס'ות�רקס���������ווסר"ס��ג6

�וככס�תיגף�טות�יל,ס���סד1ר1ת�ג)��ורע1
�וכ6�ת'גף�ומת�עס"ג�וגת�מעטיר�וגהרעס"כ
�וסו�מסר"ס������געס"ג�נתון�ססו6כהסס
�ע"ס�ס�ל1ת�כסור�ת"ס�תורף�כת1כ�ט��מ6סר��
��ג�רך�ע"ג�ג"חדף

�מסר"ס�עי�ס��ספ1סקיס�סג1תגיס�יסרמג"עוי�ע
�תסס�רנ'ג1�סרמג"ט�ר"מ�סי'����דכל�סלכוס"ס
�ו���סו6�דט"ס�ל5ס�מ.ימ,יעת�סגס1ת�מןלכו
��מקירלכ�

�מסל"ס�עי�מינק�סיין�ס6חר1ו,ס�טכתג1�ע
�ת"ת�וכס"ך�קמ"ג�ס"�מסר��כגתגי�ע"ןכסגרך
��ר"ע�סימן�סגת�����ט"וסיטן
�בק"ק�אב"ד�שיף�מאיר�מהר"ר�

�הש"ס�על�חיבר�נג(פולדא
�שימות�איזה�אלא�לדפוס�בא�ולא�מוריםוד'

��שצ"ג�שנת�דור�בצמחוהביאו
�עי'�שלום�בה'�מאיר�מהר"ר��

��כח"כ(�כיס)וס�יד�
�הובאה�שמיון�ב"ר�מאיר�רבינו�נ(

�ד"פ�מהר"ם�בשו"תתשובתו
�ע"ב�ל"א�דף�הכלבו�והביאו�תתר"ד,סי'

�ע"ש
�שמעדן�בכה"ך�כקאיך�כמךקך"ך�נ(

�שלוניקי�מרבני�א'הלוי
�ח"ב�המבי"מ�הו'כ�בשויה�דבריוהובאו

��ס"אסי'
מהר"ר

�ציון�מנחםהגה
�מר,כ�כסע)ס�סי'���וכן�פ���כד"ק�סגת����טוס�ט��וגן�פפי"מ�כל"ק�ט'ף�עקב�גסג"מבג(

��ו�����י1�ס:ג)ס�פ1רס'ס����עי��ג'וגרד
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מזגוליםממערכת
�עי'�הללויה�מהאראל�מהר"ר�י(

��ח��ס5וליסקרם

�כי(�שמואל�כןירחכ~במ'�כןוקך"ך�ס(
�מוג"עיין

��בח"כ(�יימס
�הרמב"ם�של�אביו�מיימון�רבינו�י(

�בדיני�הגרי�בלשון�ס'חיבר
�בשאלה�מדבריו�הביא�ומועדתפלה

�חיבר�וגם�ע"ש.�ב'�סי'�ח"אלהרשב"ץ
�הרמב"ם�בנו�כמ"ש�בתלמודפירושים
�כל�קבצתי�המשנה�לפירושכהקרמתו
�כה(��ע"ש�וכו'�מארי�אבאפירושי

�מסס�ת'�טייו�אירהן�מיימון�מה'י�
�ייסן(

�רייק�פי�טייו�יאמיר�מייסרן�בודלי�ת(
�גח"נ(

�ומיי�שקיל�נגאר�כמייעודן�כןוקך"ך�
�בתשובותיו�הרשב"ץעם

�קס"ו�וסימן�צ"ו�צ"ה�וסי'�צ"ד�סימןח"א
�וח"ב�קנ"ד�וסי'�קל"א�ומימןוהנמשך

�קל"ח�וסי'�והנמשך�מ"ח�וסימן�ד'סי'
��מקומות�ושאר�קס"דוסי'

�מ~ת�עיין�זקכהן�כןיכאל�וקג"במ(
��כח"כ(�גרק�מורסקטגס

�ע"י�כהיכלמ�
��יייכ��יחי�

�ע"�מרי�אבא�בר�נזכיר�ךנפיחכ(
�כחת��סתכיריילקיט

�הרב�הכהן�מלאכי�מהך"ךמג(
�יד�נחמר�מפרהמחבר

�ונרפסו�בקיאותו.�גודל�ניכר�ומשםמלאכי
�יהודה�בני�בספר�ז"ל�מהרב�השובוהתצת
�עונים�העם�וכל�עייאש.�מהר"ילהרב
�ומקובל�בחסידות�מתנהג�מקורשאחריו

�מהקדמתו�כנראה�טוב�מלי"ץ�מלא"ךוהוא
�כן(�מפרים:�ושאר�יוסף�רבריבשו"ת

�שמענו�אשכניי�מלכיאל�כמדקיסו(
�היה�ויל�שהרב�שערמזקני

�ת"י.�חברון�בעה"ק�ישראל�שיהיוסבה
�לשם�עשה�זכר�זכ"ר�דף�של"הוהרב
�חברון�דק"ק�מנהג�לך�והא�וז"לכבודו
�השלם�החכם�הגדול�הרב�מפי�שנהשנה

�אשכנזי�מלכיאל�מהר"ר�העניוהחסיד
��ע"שזלה"ה

�טייז�גנדורו�מנראל�דרן�זקך:נמס(
��נמ"נ(�סת�תסטני

�הרמב"ם�על�חיבר�כןנדח�לבנינןמו(
�בקושמנדינא�ונדפם�מביאוומרן

�וממוגית�הלכות�קצת�על�תע"חשנת
�י"ח�ובדף�קדמון.�שהוא�מוכחלחונו
�מזכיר�גם�יראים.�ספר�מזכיר�נ"הודף
�יקח�ורף�י"ר�דף�ההוספות�בעלהרב
�מחידושי�כתב�מ"ו�ובדף�כ"ג.�דףוסוף
�כתב�הדורות�קורא�ובס'�ישעיה�ר'החכם
�ה"ר�שהוא�ואפשר�המנוחה.�ס'�הס'ששם
�כ"ר�דף�חולין�תומפוה�שמכירומנוח

��י��בדףעכ"ל
�תלמיר�שהוא�נראה�יותר�ההדיומ�ליאך

�מ"ר�ודף�ע"א�מ"ב�שבדףמהר"מ
�מ"ו�ודף�ע"ב�י"פ�ובדף�ר"מ�ומוריכתב
�שלמה�בר�שמואל�לרבינו�הזכירכ"א
�מתשובות�כנראה�דמהר"ם�רביהוהוא

��משפמים�רישמיימוני
�פירוש�כ"י�ישן�קובץ�ראיתי�מןואחר

�ותפלה�ק"ש�על.הלכות�מנוחרבינו
�בעל�להרב�וימני�כמה�ומזכירוברכות
�כתב�דברכות�ופ"ו�אביו.�ולהרבההוס'
�מורי�ארוני�כתב�וש"י�מאיר.�רבינומורי
�מנהג�כ'�מהפלה�ופי"ב�נ��ראובן,רבינו

העיי �ציון�מנחםהגה
���קר6�ס"�כ,כל1ג'�ברסס�כפ'בד(

�����כס'����ס6דמס,�סל'�ס'�סקילת�וע'�מנחס�גמ1סל"ס�לפקי
�מיס�����גס1ט1�ט6ן,�מיס����סער�סמים�גלג1ת�גסמ"ס�מ�תס�וסף�מרככי�תסס�מנ"מ��כג1
�חתן�וס"�סגם(�ט�ג�כן�גכחי1ת1�סח'כל1�סם�כ'�ס"ס�ות"�סל�ס������ס1ג1ת�ס�ת�גטיי6ס�ס
�וט'�גייג�עתיס�סט)ס�סס�ו'טתטם�לגן,�תסטחס�סס�לק�י)ו�מיוחס�וטס�����ט'�וג"ג�לג6ו'מסר�ע

�כסק7מת��תדחס�ט1סל��סקלן�הדס�ס'לער
�ס"ס.�סמת'ריס�מן��גי�ס�סר'ס�מן�מ6ר'��נ6�סג'�טהיטס(�מס'�פ��תורס�גמט:ס�גס�כ.ט�ס1נ6בה(

�וגס�י6ניו�מועילו�ככולות�מס'���סמט:י1ת�וזפ"�ע"ס�מק"ג�ל"מ�סי'�כ��ד�סעפו�מם-קוקע-ק ��ט�יוקע
�תח�ג,ס�חפצת�מלנס�גו��ת1לס.�סכמי�ס'�ג"כ�ות"�סי��ח"כ�תגיס��ממ'��מ�ס��ג7קס�מס�עס�תנו(

��ו��מ�ז�ק�ת"ל�מקלוס�סכר�וע"ס�תק"כ(�כס'�טס"�סגס�ע"ד���ר��ק"ק�סכט�כ"ג�כפס��מרס���
�גסקימס�סס�מסעיר�כמס��ע"ק�מ�הס�ית�כטס�מגרס�ח��סנס�ג�ר�עם�סמרת�ס'�דפס�מת7סכ�

�ס��רגע)�דע���ע"ס,�תם�ס)י�נע)�כסס�רק�����ג��כטס�ס�ס�סרחכן�ע)�ס"ס�נמס�ח�כסס
�גום�������סכי6�ותר�גימ6�סקדימס�מסלע�ו�ד6י�וע"כ�סל�ס,�וג,מן�ג��מסרכ�כומן�ק�ס�ס��חס
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נמוליםםמערכת�
�שהיה�שם�וכהב�נרבונא.�הזאההעיר
�ברכוה�הלכוה�בסיף�פרק�לחבררוצה

�יראת�אך�הרמב"ם�ולשון�בסררלהרמב"ם
�וקיים�מזה�ונמנע�פניו�על�עמדההרמב"ם

�סי'�תם�אהלי�ובשו"ת�עליו.�הוסיףלא
�מה'�דין�על�מנוח�ה"ר�דברי�מביאכ"ח

��ע"שברכוה
�מרן�בנמן�הבבלי�בזנחם�בודתך"ךמז(

�סרן�כשו"ת�תשובהווהובאה
��גה"נ(�מ�ק�סממי�ט'�ו"ד�סי'�ניטיןדיני

�דיד�בר�מהריי�דורנו�לגדול�הייהיוצופה
�בקונטרמיו�אמת�רברי�הבהירבספרו

�משה�פני�בס'�וראיהי�שכהב�ע"ב�ס"דדף
�מנחס�ה"ר�משם�שם�הביא�לזח�סימןח"ב

�בזמן�שהיה�ופרח�כפהור�בעלהבבלי
�ריהטיה�ואגב�ע"ש,�וכו'�קארו�מהר"יהרב
�הבבלי�שהר"מ�משה�פני�הרב�מרבריהבין
�כונה�זה�ואין�ופרח.�כפתור�בעלהוא
�שבהשובה�כוונהו�אכן�משה.�פנירנ
�המחמירים�באריה�משם�הבנליהר"מ
�גדולים�השאר�ופרח�כפתור�בעלשהם
�הנזכר�הבבלי�הר"מ�בהשובת�מבוארוכן

�המפורסם�ופרח�כפהור�מספר�ראיהשהביא
�הרי�הבבלי�הר"מ�שם�שהעהיקוהלשון
��נ"ב�דף����ופרח�כפהור�במפרהוא
�הביא�כח(�מוורשא�כמנחם�רבנינךחח(

�ריקאנטי�מהר"מ�בפסקידבריו
�ורבינו�נאנן�האי�רבינו�וכתב�הק"וסי'

�ע"ש:�וכו'�פסקו�גאונים�ושאר�מוורשאמנחם
�הלמיה�זרח�ז'�מנהם�רבנינךמט(

�הרא"ש�בן�יהורהרבינו
�לדרך�צדה�חיבר�שועיב�בן�יהושעורבינו

�בישיבתי�ונהבקש�ק"י�שנה�באלקלעהוהיה �כט(��קל"ד�שנה�מעלהשל

�חיבר�סזימפמין�מנחם(�מהך"םג(
�והיה�הרי"ף�עלהנהות

�שהראה�כסו�הספח�בעל�מור"םהלמיר
�ל(��ב.צה�סוף�במרדכינהנההו

�יא(�רונזאנו�די�מנהם�מהנ"ךג�
�מהרח"ו�בזמן�בהורהאביר

�עבודה�סדר�חיבר�ומהראנ"חוהרמ"ע
�הורה�אור�בס'�לעשוה�והפליא�של"בשנת
�עומר�וחיבר�להרב.�ידוה�שהי�ס'ונדפס
�והיו�לבוש�ל�זהב�עדי�אמה.�אמרימן.

�ומפרי�כ"י�רז"ל�מדרשי�אצלונמצאים
�הלקם�שבלי�העזרי.�אבי�כגוןראשונים,
��עצום�ומרקרק�נרול�משורר�והיהיראים.
�עיין�הלדי�מן�בזנחם�כמהערגג(

��מכדטגוי��מונדיםרניגי
�ככ"ן�מליבוא�מז�כמנחם�דתר:בגנ(

�לב(��ונה"נ(�סמןגג5גק
�צדמ�מעיל.�מנחם�מהדקךגו(

�נ"נ�אוה�בנדפםכגובהי
�ראית.�ועהה�כח"כ��דק�תטי!סיין

�הורא�שערי�פירוש�שערים�מבואבהקדמה
�אחרונ.ם�גאונים�שכתב�שפירא�נהןמהרב
�ומהיר�מהרי"ל�אחריהם�נוהגים�אנואשר
�עכ��צדק�מעיל�מנחם�ומהריריונה

�בעל�יונה�מהר"ר�אחר�שהיהומשמע
�ומהריר�בזמנו�היה�או�תה"ר�הלמידאו"ה

��ממנו�גרוליונה
�אב"ר�מעכדיל�מנחם�כזהך"ךגס(

�חיבר�לג(�ניקלשפורגדקיק
שו"ת

�ציון�מנחםהגה
��תי�ית1קח(

�ט)���ת,
�ג'ט��סרתכ"ן�גח��גס�דת����ף�סתד�ס(�����סר�����סע'י

�כספוד(��ר�ג����ט'ר�ג�ת1�ו���ט��ת'ס��ן.ך�סיח��מפ����חסד��כר�ר"ת�סחגס���ססג�
�כימ'סס�יגס�יך�סר.�ע"ס����פ�ן�מתק1ת1ת�סחס'ד�ר��תנ.סס�סרם�כפס�ת"ס�ק�ג�תמס�ס'�ג�ווגן
�יסו,�ווךמ���ן���ויותל�קרוכס�ס���ג�יגייס��ס�����עיל�עשו�סולן,�גמיעת�אעמיס�סדתסי'

��ד�ו��תתקס"ג�גב'�מסטך�ד'ק'ס�פכות�כס'�מוגר������כר�ו:יס�כ"ס�מרס�ס��גך�����
�י�סך��גן�סר��ונ�ת�ס"ט�ס"�ג�ת�כתרזג'�ס1כ6���עת1ס��ח.��������סךר:ן�תאןרגמו �וע,�ורם�כן�לסרן�ר'�סקוס�כן�תחם���מ7חתס���תכמס�סם�ירח�רכן���כס(

�היטווס�כע.ר�תוכתי
�ק:ויס(��כ��ן�ס�������כ'�סטר�לסין�ר'�סקך1ס�גן�גין(�ת�חת1�תס6�תמ"ך�ירח�כן�שחסמרת

��כ"מ(����ופת�סת!ך�כתחת�כוכ'ס�ס'�ק�����ן'��ת1�כ�ג'
�וס'�וסו�רתכ"ן�רשי�חוס:�מתו1ר�ס�ר�גס�מגיס�ס"�תט'קטין�ימק�בר'�דוד�חוס�מחס�קר6�וה"ל(

��טסס"ל(�סרס�וג!ממורס
�וכמ"פ�ח'�ב"ס�וע'������עיר�חון��קגר�יר��ס�כתו�����שחס�כר�כרי�מאס�סי'�סמ1לא(

��ג�וין�חקת�כעי�סג�ן�כ!�כ��לב(��קס��מ'��עח"ג�ר1ס.סות
�קרסומן�וכרסס�כמו"סלג(

���
�מקמר�שו"ת�ות��תכ"ו(�������רבתי�וכמק��ת���רחסוון�כ7ר"ת

�ניג7וו:�ר'�תרז!�ר'�ס:ק������מחס����סג"מ�כו6�מ"ג�ג��שו"ת�ים���ע�סמ"גתולכי
��ס�י:ץ"ך�כקר6ק6���ח��פפן"מ��מיר�עכר:ין�כד"ק�תקר6ק6����מהד!�ר'�כנס�ג"כ�מגססוסי'
�ס"כ����סתר�וט�גס�מוין����ע"כ,�סת"ם�יו"ד�סגו!ס�ג6ר�גט!�סנ6ון�תגנן�קוס�תסית��ס'תומס
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נרקים�ממערכת
�והוא�הל"ה.�שנה�ונדפם�צדק�צמחשו"ה
�הרב�הגאון�וחהנו�חדש�בית�הרבהלסיד

��הנרשוניעבודה
�ג5גח�ע"�מענדיל�מנהם�הנ"מ��

�לד(��נח"כ(מנחס

�ממראטשיי�מענדיל�מנחםגז(הרב �לה(��כת"נ(�ןקגיס�טירקעיין

�סרומ�ן'�הספרדי�וזנחם�ר'גמ(
��ברט(�ן�סקי�דיגיס�ר'ט�

�בזמן�מפאנו�עזריה(�מנחם�דתרכן"עגט(
�פאדוב"ה�ומהריםמרן

�ישמעאל�מהר"ר�הרב�הלסירוסיעהם
�כהבי�להעתיק�סיקיני�אלף�ובזבזחנינה.
�מצרף�בס'�כמ"ש�קוררוביר"ו�מהריסהרב

�ריש�בפירהשו�לומברוזו�ומהר"ילחכמה.
�הרמ"ע�רבו�אצל�ושמע�שראה�כתבאיוב

�וסידר�ונדפסו�השובזה��וחיברהמגיד.
�בראשיה�ונדפסו�צ"ל�מהרב�השובההקוני
�למוערים�עבודה�מדר�וסידר�הקצר.חכמה
�לחול�לונזאנו�די�מהר"מ�שסידרע"ר

�ונדפסו�מאמרוה�עשרה�וחיברושבה.
�העתים�מאמר�חי.�כל�אם�רין�חקורמאמר
�נדפסו�ואלו�קמן.�עולם�המדוה.מאמר
�בלי�נדפס�אלם�יונת�ומאמי�פירושעם
�הטומפות,�מאמר�בכ"י�ראיתי�ואניפי�

�וכיוצא�ה'�שבהוה�מאמר�המילואים.מאמר
�לשמים�ועלה�הרבה�בקבלה�חיברועוד

�לי(��ף�הש'שנת
�האמה�בחכמת�הלמיר�היה�מפאנוהרמ"ע

�אם�במאמר�כמ"ש�מרוקממהר"י
�המאמרוה�ומלבד�מעב�סי'�ח"א�חיכל
�מאמר�ראיהי�הלום�הגם�לעיל�שזכרהיכ"י

�שנת�האמבורגו�בעיר�נדפם�ה'צבאוה
�קשימה.�מאה�ראיהי�יבכ"י�לז(הכ"ג.
�לוחוה.�שברי�הנפש.�מאמר�ח"ב�אלםיונה

�כ"י�זוטא�אלפסי�מפר�ז"ל�לו�ראיהיועוד
�שקלא�שום�בו�שאין�אלפם�רבקצור
�ההלכה.�שהיא�המימרא�אוהה�רקומריא
�וברור�צח�ומדר�בלשון�נחמד�ספרוהוא
�מרעהו�הוסיף�רינים�ובמה�הרי"ף.כלשון
�בהוך�מובלעים�מועטים�ברבריםהרחבה
�שבהוך�מקדשים�הלכוח�וכמה�השים,דיני
�השמיטן.�רההי"ף�בגמרא�מוער�ממררהש"מ
�בלשון�להלכוהיהן�כהבינהו�ז"להרב
�בכ"י�ראיהי�ועוד�הרי"ף.�שיח�כנעםברור �הרקיעים�ומאמר�היסוריה�מאמרשהיבר
�כטה�ראיה.�ועוד�גנים,�מעיןומאמר
�ועוד�בכין.�מהרמ"ע�ופרושיםליקומים
�הקפת�על�רוממה�ה'�ימין�קונטרסחיבר
�דרך�חיבר�סאמיגה�מהריי�והרבהלולב,
�מצרף�בס'�וכחוב�גדולי�בהוקף�נגדוימין

�פ"ר�דף�הזה�בלשון�הרם��השובהלחכמה
�מדברם�לשון�על�משיב�אני�מהשאלה
�שנהפרסם�מה�כנגד�עופוה�וצפצופיגדולוה
�אני�אני�תשובה�הלולב�הקפה�עלבשמי
�מעביר�שמי�זה�מ"ע�רבנן�בי�דחהוםהוא
�השובה�ווו�עלבון�מוחל�זכרי�וזה�וכו'עון

�שעתיד�טה�ולכל�שנכהב�מה�לכלנצחה
�לא�כי�רירן�רוממה�ימין�נגדליכהב
�קנמוריא�ובמקום�דברתי�לכבודימראש
�ליראי�ררכי�יורה�האמת�כי�לחשיתעה
�ארבר�וכי�שלום�אני�שמד�ולחושביה'

�הנשמה�כל�שבשמים�אבינו�רצוןלעשוה
�אמרי�מתקו�ומה�עכ"ל�הללויה�יהההלל

��עלינו�יגן�וכוהוקרוש
�שקדמו�בקונמרסים�נכהב�כבר�ז"ל,הרמ"ע

�מצאהי�ועהה�שציבר.�מאמרוהכמה
�להעתיקו�ואמרתי�שחיבר�המפרים�רובבכ"י
�מאמר���מקדם,�נכהבו�כבר�שרביםוהגם
�מאמר�ג(�חי.�כל�אם�מאמר�כ(�דין,חקור

�עולם�מאמר�ס(�העתים,�מאמר�ד(המדות.
�לח(�יהודה.�יד�פי'�עם�נדפסו�ואלוקטן.

מאמר �ציון�טנחסהגה
�תגרן�י1�מש"ס�גתק1ן�עיסק6�מתל�ד���כמטרות�כתג�למג"ב�ח1ת����ספ�ס�חס�גע)�מ"תוגן

���ק�פ'�גסס�ק1נ�עס"ת�פ"�גס���געי�דפס�תקר1כ����ג"פ�גס'וגמ"ח
�כרס��ט�ו�סערי�רי�רג'����תותיי��ע:גרג�תיגלי�סע�ס��כ�ק�מס���רס"ר��ס�גמ�סלר(

��סט�סתר�כסףוגמ"ח
�ג"ן�עקג�ר'�טפס�כמו"ס�תהרי��סרט�תתיג������גפ"ק�ד"ן�סי'������ערכ6ך�תגרס�היילה(

�קר6ט,טין�י6כד"ק��תקכ)�ט�ג6�פ'סס6ף�קמן�תטכס�ס"ס�סרג�נ��ג'ת��י��ט�ית1�עיר�סג�ח"כ
����חי'�ו��ס��תסס�גן�עס�ת�ס"ס�ט)�מגית�עקרת�ס'�ט,ד�ח��גדי)�הסר�סי'�חת"מ(�סמ"ך �מכ"ח�סג�גיס�טת)מ�י�ס"����חזק.�ס6ו���מ.נר�וגס�סניו)�מספר���קררן�רק�ש"ע�גגי�ןטיפס

ו
��מטס�סקסן�ס'�סככמת1�תמ��ג"ח�כ�ק�������ף�סג�ו���י��ח�ס,

��גרם.�תסר"י�לנג'ס�גוף����סוס���ק�כן�מחס�������גק"קלו(
��תלג��קג"ח�עמ"מ�יס"ג�כקרמי���ת�טת'�גמת,�ג)ג��ס'�גסק7תת����עסק�ג6ר�ושו"תלו(
�סרי�טס1ר1ת�קמרות�סגו��ססלח(

�סר1פ��טיט��ג�ר'�סמג�ס�מג��גי"ק�סטפן�גמ�ס�וסר�
�טס�גססגמת1�פפד"ט�ג�ק�סת��יסף�סג"מ�גסגח1�ספי.גמ�

���סס�נדף�ח"ן�גנגס�כוס�ע��ועט�
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נעליםםמערכת�
�מאם��ז(�ונרפס.�ה'�צבאות�מאמר�

�כ"י.�המילואים�מאמר�ח(�כ"י.�קשיטהמאה
�הנפש�מאמר�י(�כ"י.�הרקיעים�מאטרט(
�מאמר�ינ(�כ"י,�היסודות�מאמר�י�כ"י.

�המוספות�מאמר�ינ(�לט(�כ"י.�ה'שבתות
�לוחות�שברי�ט��כ"י.�הרקח�יין�יד(כ"ין
�יונת�יז(�נדפס.�רמונים�עסיס�טז(כ"י.
�עתה�נדפס�יונה�כנפי�יה(�נדפס.אלם

�נדפס.�רוממה�ה'�ימין�יט(בפולין.
�הרמון�פלח�כ��חיל.�עושה�ה'�ימיןכ(

�גנים�מעין�כנ(�אמת.�שפת�כ�נדפם.
�שויה�כס(�כ"י.�זוטא�אלפסי�כך(כ"י.
�כז(�כ"י.�ליקומים�כו(נדפם.

�גלגול(
�נשמות

��נדפם�תשובה�הקוני�כח(נדפם.
�סיין�פנתם�בך�מנחם�ראיינןס(

��מ��נדקטען

�מ(�נח"נ��גיוגי�סי'�צירנו�כלנחם�רגני�ס�

�ס5וס�ט"�מאזרם�כןנחם�נמןש,וש"ךסג(
��נח�סכ'ת

�חיבר�מריזבררג�בננחם�ך:נינןסנ(
�ממרינת�והיה�גדול�דיניןס'

�בשו"ת�נדפסו�הרב�נמוקי�וקצתזכש"ן
�ווייל�מהר"י�בתשובות�ושם�ווייל.מהריי
�הרב�חגמה�גלי�שאון�טשבי"ח�קל"גסי'
�י"ג�גי'�בהשופה�מינץ�ומהררייהנז:

�ועי'�הרבה.�הנזכר�הרב�מדברימדקדק
��מ"ח�מי'�הלוי�מהר"יבשו"ת

�רמז�מרימאנטי�כמנחם�רגנינןסו(
�על�באורו�חיברהרשנ"א

�חיבר�הלבוש�והרב�האמה�ע"דההורה
�פסקי�ריקאנמי�מהר"ח�וחיבר�מא(�עליופי'
�תלמיד�דהיה�כ"י�בס'�וראיתי�ונדפסודינין
�הנראה�ולפי�מווירמישא,�אלעזררבינו
�הרוקח�בעל�מגרמיזא�אלעזר�רבינוהוא

�ובמקום�מעשה�ע"י�העיר�שםשנשהנה
�אני�אך�כנודע�וירמישא�קרוגרמיזא
�וצריך�זמנים.�כדר�כפי�בזהמסתפק

��וישובחיפוש

�לבית�שלמה�בר�כמנדןמ�כמו:ך"ךסם(
�בנמן�היה�המאירי(מאיר

�הרשב"א�בתשובת�הוית�וחזההרשב"א
�בר�מנחם�ר'�הרב�עם�ומרי�רשקילב"י

�המאירי�הרב�שהוא�לי�וכמדומהשלמה
�ובהשובוהיו�קמא�במקובצת�בצלאלורבינו
�ובדינא�כנה"ג�והרב�מחידושיוהביא
�ומקרוב�לסנהדרין,�מחידושיו�מוכירדחיי
�מב(�להרב:�מגילה�פסקי�באמשמידםנדפסו
�מודינא�בק"ק�ראיהי�ראה�הצעירואני

�הש"ס�כל�על�כ"י�הלכותיופסקי
�ששה�והם�עוקצין�סוף�עד�ברכותמריש
�ראיהי�גם�הר"ן.�כקובץ�גדוליםקובצים
�תשובה.�פרקי�להרב�נפש�משיבהבכ"י
�וקריה�ידים.�נפילת�בדיני�יר�ביהום'
�באור�לונואנו�רי�מהר"מ�שמביאספר
�אהל�וס'�אבות�מגן�ס'�חיבר�ועודתורה.
�הזקן�הלוי�מהריש�הרב�כמ"שמוער

�למין�רוכל�אבקת�במפר�הובאהבתשובה
��ע"ג�קל"הדף

�קוריו�מאיר�לבית�שלמה�בר�מנחםרבינו
�לעיל�כתבהי�וכבר�המאירי�הרבלו

�מה�אך�מודינא.�בקק"י�פסקיו�ראיתיכי
�הש"ס�כל�על�הם�שפסקיו�שםשכתבתי
�לפי�בדמיוני.�שגיתי�עוקצין�עדמברכות
�הנדפס�הגדולים�שם�קונטרסשכתבתי
�בקק"י�שהייתי�אחר�שנה�לעשריםקרוב
�כבואי�ועהה�אחדים.�ימיםמודינא
�ספריג�ראיהי�מודינא�בקק"י�שניהביאה
�הרב�דברים.�של�בירורן�הוא�וכךז"ל
�הבחירה�ביה�שמו�גדול�מפר�חיברז"ל
�מרר�כפי�חבורו�ומירר�הלכוה.פמקי
�ברכוה�הגאונים�לזמרים�שהתהש"ס
�יומא�ר"ה�מ"ק�י"מ�חגיגה�מגילהתענית
�חולין.�עירובין�שכת�שקלים�פסחיםסוכה
�מועד.�בסרר�הגאולים�לימור.�סררוזה

�נזיר�מומה�יבמות�גיטין�כהובותקדושין
�מכות�סנהררין�נשים.�מדר�נדה.נדרים

�קמא�עריוה�אבוק�הוריוה�ע"אשבועוה
�ל"ב�סימן�נזיקין.�סדר�בהרא.מציעא
�לחלק�חידשו�האחרונים�ואח"כמהור.

פסחים
�ציוז�מנחםהגה

�רטיי'ס(����מס'�ח"כ�טת�ספח�כן�גויס�ועטין�לגיג�גק"ס�ס'��גהות�טרו�גס�ופס�סוס�עילט(
��ס,ן�ט"מ�ת�ריש�ט"ג�ססס"ר�רפ"י�ד'טית�ט"ג�ס'�גרנות����לפס'�ג"כ�לו�תרסס�טרסטט;גס"ס
��טכפ'ר6�טהר�גר'�מ(��ט"ס(�תסס�ויקמל�ס'�גסס���טטרכת�סספריס�גסטותגסס"ר

�וכסס"ד�ט��יסידו�קמת�מיסרי�גפי'�ג'�יערי�מ"פ�וגרק:טי��ל�ג'�לכת�ס'�וט"מ�קרס��נן�כוס��קר6מא(
��ר���ת�ופריס�פיטת��טח"כ�עטת�ג�ר1�סו6��י'�ט"ס�סטירי�טטט'�גס�ת�ס'�גס�לו�סכם�
�גטס"ק��דפס�ט:ל'�טל�פי'�גס�לו�סכי,�וגסס"ר��ג1ת�סוטם�גויר�למס�יופן�כילם�גת�פלטס'�גס�רפס�סיס�וטדסב(

��מס��נסיף�ס"ן�מגס�יפ'�ט"ו�ס��הפטר�ט'�ס"ק��ולד�גדיל�ג5ריגוח�ר.ס�תס�ות�טל�סט,ירי�חי'�גדססירוסת"ו
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םמנהוליםםמערכת
�ערבי�ובסופו�ראשון�פסח�לשנים,פסחים
�מסכתות.�ל"ג�ויהיו�שני�ופסחפסחים
�ועוד�מקואות�נדה�אצל�פירש�ז"לוהרב
�לחיבורו�ובפהיחהו�ומדות.�המידפי'

�וכתב�הגאונים.�לסדר�מעם�לחההאריך
�באריכות�ההלמוד�על�פירושים�שחיברשם

�והאריך�ההלכוה.�פסקי�הוא�זהוחבור
�חבורו�וסגנון�ואופן�בסדר�בפהיחהומאד
�וכהב�פסק.�בררך�הנזכר�הבחירהביה
�בחבור�פירשה�אכוה�דמם'�שם�ז"להרב

�הוא�הנו'�הבחירה�ביה�וספרההשובה,
�וראיתי�הר"ן.�כקובץ�גדולים�קובציםששה
�מרדכי�מהרב�הגהוה�איזה�בגליוןשם

��רי"ו�שנה�אויניון�מעירנהן
�ז"ל.�להרב�יבמוה�פמקי�נדפסוקהה

�שנדפסו�הממכהות�רכל�כתבנווכבר
�זה�מלבר�אבל�הבחירה�ביה�מס'קם

��הש"ס�על�חידושיםחיבר
�פ"ב�לסנהדרין�הר"ן�בחי'�ראיתייהנה

�והרב�שכהב�מהש"ס�כ"אדף
�דאפשר�ממופק�ואני�וכו��תירץממאירי
�ראיתי�לא�כעה�כי�מבחוץ�הגה"השתהיה
��כלל�המאירי�רבינו�בספריו�שהיכירלהר"ן
�רבינו�הוא�המאירי�הרב�של�ררבוודע

�ע"א�בפסקי��ל�הוא�כמ"שיונה
�דצ"ד�ח"א�המלך�שער�הרב�הביאופ"ק

�רבינו�בשם�המור�מ"ש�על�מזהוהקשה
�מג(��ע"שיונה

���ע"�מרזומ�מנצור�מהך"ךסו(
��כח"כ(תעמס

�ישראל�בן�כמנשה�נמץקך"ךסו(
�מי(��ח"נ(�חיים�גסגוחעיין

�ע��מאדיבה�כמנשה�כמהנ"ךסח(
��מכסן(�נגימיןמ'

�י���ס6י"י�יביט�טיי'�כמסעוד�דנניסט(

�ס'�טיי'�איולאי�ממעיד�מהר"רט(
��נורי5י6ס(��ו"קימסגר

�טייו�ננון�בן�ממעוד�מהר"רט�
��ח��רכזרם

�חיבר�רמח�ממעור�מהר"רע�
�הרמב"ם�על�רקחמעשה

�קדמונים�גאונים�חידושי�יש�ובתחלתוח"א
��כ"י�מהרמב"ם�ח"ב�על�לוויש
�בשימה�מביאו�המעילי�דץך:נטנ(

�למהר"ש�ובתשובהמקובצה
�ח"ו�ירושלים�מרבני�אחר�עבדלה(הבדלה
�ע"ד�ל"ה�דף�גדולים�אורים�נס'הונאה
�דוכרנא�בגווה�וכתוב�כ"י�הגהההביא
�ליבמוה,�המעילי�מאיר�הרבמשימת

�מזכיר�ק"ת�מימן�ח"א�הרדב"וובחשובת
��המעילי�שמעוןר'

�בר�האזךבי�מךדכי�מהריךעד(
�בתשובת�הוזכריצחק

�ש"ב:�וסימן�רי"ד�סימן�ח"גהרשב"א
�מס'�טת1�אנגיל�כפךדכי�דץ"ךע�

��מזקן(�ג�גטיממס
�טין�אצבעכן�כממדכי�כמדץך"ךסו(

�ח���תורס�זונח�נדוףייי'
�האברי�אבד"ק�כמךדכי�כמןקך"ךט�

�כח"כ��מריכי�מהמרע�
�מיבני�דאל�מרדכי�כהר"רטח(

�חיבר�הקדמוניםאימליא
�וראיונים�הזהר�וס'�הפררם�ספר�עלהגהות
�הגדול�המקובל�עליו�כותב�א'�ורבכ"י*

�מה(�ן�דכיא�מיראהגאון

�טין�דרעא�מעיר�מךדכי�כמדץך"ךטט(
��כח"כ(�חימסמעינות

�חיבר�מי(�הלל(�בר�כמךדכי�ךגנינךפ(
�ומעובה�המיפלא�המרדכיס'

�ציון�מנחםהנה
�גסקלמתו�סג'�תל'��ע�ו6ן�ע��וגס�סל"ר�יעול'�גל,ס�ע"ג�סמ�י'�נסס�סג'�ו)כ�מס'�גפ"ח����

�ס'�גס'�ח'גור1�סכחכליגות
���

�יונס�רגיגו�מחסיד�פט.רת����גפ��סגם�ג��בן���וס"�סוסי
��ס�סר"ר�סחט�ס%טנ,�לגר5ליג'�סנפי6�סרג��תר��ל�גסקדעס�סם�וג"כ�סיס��י�גן�רת���סי'�ג'�ס'דס�
�ל"ק�����סרסכ"ס�גסי"ת�סג1כר�ייסף�ר'�כן�ר"י�ל5�גרסס�ר'�גן��נ1�ר��ו1ס��ל����סרתג"ןוספע
��ר�פ(�ט"מ�ה"מ�ר'�סחכם�כן�רריכן�ר'�סכילל�סחכם�פרנו�רק�ס1ג'ר�לי�דגסקד%חי�ע"ק�ורק�ססעס����ג"כ
�סיר�לפיי�ססחולוח,��ט��פר6ל�גן��סף�כן����חתירתו�ס"�יכס�סיף�מפחס�כ���סר6ל�כן�סטגיר(

�ס��ונסער�כר�יס�סכ'רס�לו:דין�יעטיר�יגילעול,�רן�כסל�לס6ח1�רסוח�ס'ס,דיס�סס'גו�כליגדוןקל5מיוטל
��לוודין�גקסלת�סר5סון�סרג�ס"�סספורע�תוסל"י�יסרג�טל,גר�ריוח��לחתרן�כב'תי"ע

��עסס"ל�טס.ה�דוד�מעדן�סטדגר�יוד�מניל�ס'�גס���סג��גסס"ק�פ"נ,�עסיס�מקר�יע"סביה(
�קי"ס���גג'ריגרג�ד:סרג����ס1ספע�מנך�עמק���גקכל�סוס.��יף�ט'�גס,��ר1סל'ס�סמוך�נפטרבוו(

��ח"ן�ס��ט'�ט:חס�ג"כ�וס�קך1סיס�תפ"סכתוך
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םמערכת�
�נשולים�

�והוא�ושו"ה.�דינים�וחידושיבסברות
�של�תהנו�ראב"ן,�של�נכדו�מהר"מתלטיד
�מקורביל�הר"י�של�גיסו�מפיי"ש.הר"י
�הנמי"י�בעל�הכהן�מאיר�ורבינו�הסמ"קבעל
�מרדכי�רבינו�שהוא�הקורא�בספרוכהוב
�הטרדכי�בהשובה�ראיהי�וכן�הללבר

�המקבל�פרק�הגבורים�בשלפישהביא
�כנה"ג�הרב�וכ'�הלל.�ברבי�מרדכישתהם
�דהריב"ש�ח'�אוה�הגהב"י�נ"ח�מימןח"מ
�הרב�וכהב�מרדכי.�הי"ל�שלאאפשר
�רמרדכי�הרפ"ב�סימן�א"ח�חדשביה

�מקצר�וזה�מאריך�זה�פנים�מכמהמועהק
��מגומגם�שהוא�נלשון�לדקדקואין
�לשונוה�דמשכחה�דוימנין�נודעוכבר

�ואינם�הפוסקים�שמביאיםהמרדכי
�סוף�א"ת�בב"י�והראה�שלפנינןבמרדכי
�רריינוס�מרדכי�בין�חילוק�שפ"בסימן

�מ���דאוממרייךלמררכי
�בהלכוה�המרדכי�דבריכל

�קמנו"
�כמעם

�איסרלס�מהר"מ�שאנץ,�מהוס'הם
�כהב�ק'�ובמי'�ל"ח.�סי'�רישבהשובה
�לשונות�בו�נמצאו�לרוב�כי�ה'באית

�ממפרים�ומקובץ�מלוקט�להיוהומגומגמים
�במקומן�שלא�ודינים�הגהוה�בו�ובאורבים

�בקצרה
�זלה"ה�בכסף�נחפה�הרב�למוריוראיהי
�דהמרדכי�שכ'�ע"נ�סוף�ד'�דף�א'�סי'א"ח
�לא�והן�עכ"ר.�בידוע�גריר�הרא"שבתר
�הרא"ש�פסקי�ראה�לא�דהמררכי�זהידענו
�בפסקיו�הרא"ש�מ"ש�בהר�דלנרר�היכיכי
�מאשכנדלמולימולא�הרא"ש�בא�מ"ו�בשנ'בי
�המרדכי�והרב�מפריו�וסידר�נהישבושם
�ובצמח�נירנבורג.�בעיר�ע'�בשנהנהרג
�בטולימולא�שהרא"ש�בפי'�כהוכדוד

�התלמרר:�על�האשר"יחיבר
�בע*ם�של�חבירו�במךד~כי�כ8דהך"ך��

�קדסיס��ן�ט"ן�חיים(הורה
�חח(�בח"כ

�משארון�מרדכי�כהרים(טנ(
��סס,ן(�הרן�ח'עיין

�דק"ו�אב"ד�יפה�מרדכי�מהר"ר�נ(
�בישיבה�ויושב�זקןפוזנא

�במקדמתו�כמ"ש�לבושים�עשרהחיבי
�תלמיד�והוא�נדפסו.�וכלם�החורללבוש
�מהר"ם�בזמן�והיה�ההנה"ה�בעלמור"ם
�הנזכר.�מהר"ם�בשו"ת�כמבוארמלובלין

�והרב�רורא.�שערי�על�הגהות�לוווש
�מם(��הימירו�שבעבאר

�הלמיה�דבדת�כלמדכי�ב8ןןך"ךטד(
�קוריאל�רי�ישראלרבינו

�פרר"ס�ההורה�על�פי'�כהן�שפהיחיבר
�וגיממריאוה

�הרב�אבי�הלדי�ב8ךדכי�כ8דןך"ךמס(
�שו"ת�חיבר�ורדיםננה

�בעה"ק�מנוחהו�והיהה�נועם�דרכי
��נ(��ה"וירושלים

�שקיל�נגא"ך�מךדכי�כמהך"ךסי(
�ת"א�הרשב"ץ�עםוטרי
��קע"ג�וסי'�קי"טסי'

�אויניון�מעיר�נתן�כ8ךדכי�נ8זקך"ךמז(
������ית�ר"כ�מנחס�ת'ע�

�רכ'גו�עין�כמאנסים�כממדכי�ך'פח(
���ז��ת6ר"י

�מחבריו�קלעי�כמךדכי�כ8דקך"ךפט(
�ממהר"א�הלמיד�הרבשל

�יצחק�ר'�ומהרב�ששון�ומהרשאחסון
�ומגדולי�בישראל�הורה�הרביץפראנקו
�אישפרונמה�דניאל�מהריר�הרבהלמיריו
�והפליאו�מתלמידיו�היו�הוראות�מוריוכמה
�חסדים�וגמילוה�הורה�להרבוהלעשוה
�ונשרפו.�ודרושים�רבים�פסקיםוכהב
�שו"ה�לכהוב�הוסיף�עוד�השרפהואחר

�ברוך�הרב�היה�ואחיו�וחידושים.ודרושים
�ברוך.�מקור�שו"ה�המחבר�הרבקלעי
�בשבח�האריך�מ"ד�דת�הרורות�קוראובם'

�נא(��ז"להרב

�סוגד�ט"�ךךננייך�נ8ךדכי�כמזקך"ך�
��כת"נ(סמור

הרב
�ציון�מנחםהנה

�וע'�תרי"ג�סי'�תטג'ת�תס'�וע'�ו��מ1רי��תפי�ססמע�ו��תריבי�סר'�כסס�סי'�פ"ס�נתללג'�מגיףמ�
��ע"ס�חר1ו'ס���סחיטס�גס'�ס'�גס�תתם�סג��וגסס"ד�ס"ן�דם"�ג'�ק�ע�ג��סס��סע�תס"ד

�תכלי��ך�סת"ן�כיכוב�פ"י�ס"��ח"ג�����ת�ה�ס'�סתח'�דס��גסס"ל�ות"ס�טרו6ן�כל"קמח(
��ק�ו������ן�טמר-ס�����מרדני�תסס�כסס�וכר�מלגתו�וטלס��

�גום�גזפס�גע�נקר�ס'�תססגתתו��מ:ס��������עלס����וע'�פר6ג�ק"ק�תעלס�ס�כ�כס'ממ(
�וגס:�מעריס�תכ��געי�תקנס�ת��נס1ר6ו��סרג:ות�גס6�ע)�סב�תתח)ס�מק1דס(�תפטר�גכ6סמע"כ

����תיקת�����יסד�סר�גוס��חרות�ת��סגות)�וע)�ט�����סתו�סר�תעט�מקים�כ"ת�סס�סד
�ק���ת'��ת�וט��נא(��תת"ס�ס'�נ(�מק"ו:�ג"ג��דעט�
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עגדוליםםמערכת
�שיריליו�מהר"ש�בז�מלנדכי�הךבא(

��כקא(�הדורות�נווליע"ן

�מסר"ס�סיין�הךמ"א�אחךון�במדים�כ(
�נב(��לקמןיסרלס

�אברהם�בהג"מ�משה�כמהר"ר�נ(
�נרסס�מס�ע"ןברודא
�גג(�כרודף(

�יימאנין�אברהם�משה�כמהרירגי(
�על�חהימתו�באה�הנה�

�שלום�במפר.�הובאו�אימליא�רבניהשובות
��ז"ל�קאוים�ממהר"ם�כ"יהביה

�ז'�משה�מהך"ך�החסיך�קךננ�ס(
�הש"ס�כל�על�חיבראררה

�הרמב"ם�על�חבור�נד(�קדשים�סררזולה
�ועל�שו"ת�וס'�הטורים�ועל�הרא"שיעל

�כולם.�המשניות�כל�על�וחבורהמקרא
�גדולים�עם�לההוכח�לקח�פר"ח�הרבודרך
�הכל�וסך�ופלפול.�סוגיוה�בכחוקמנים
�ואהלות�בנבעים�בקי�היה�ספרים,י"ב

�בהשובתו�עצמו�הרב�כמ"ש�וכיוצאועירובין
�נם����ו'�סי'�י"ר�משפם�בעיןהונאה
�מאד�ובקי�גדול�וכרן�שהיה�שמעתיאני
�להפליא�המהגבח�וכמעיין�כנהרוקולו
��זלה"ה�חל"ש�אזמיר�בעיר�נפשיהונח

�סכעיל�סר��כת'���נסלס1�����מיס�קרג
�מסם������פ6י�ג��ספסל�סס'ס�וסגםוסקסיות.

��י.�סרב����פטירתו�קלס�וכמסט�מיסל���סוס
�הרת�חל�סי'�כ�ס�סנגר�סרג�ט:פטל�טחתר1�ם

��גקכורתו�כסונפסס
�עיין�מאיבךךא�משה(�הר"מ��

�נה���ר"ת(�מרונור,נ.�יעקנרניגו

�ואחיו�אידהז�כמשה�כמדהך"ך�ז(
�נשוא�ם�אחים�ב'מימון

�ושמענו�הפנימי�במערב�וחסירוהבחכמה
��ז"ל�וגרולהםמקרושהם

�מהרש"ל�בזמן�איסךלם�כמךןך"ם�ק(
�ומהרים�יוסף�שאריהוהרב

�העולה�תורת'�ס'�חיבר�נו(�ומרןפארובה
�והנהות�משה�דרכי�ום'�החמאה�הורהום'
�סי'�ובהשו'�השובוה�ומפר�ש"ע�כלעל
�לו�וכוהכ�אחד�בדין�מרן�עם�מתוכחמ"ח

�אחרות�בחכמוה�בקי�והיה�נז(�גדולבכבוד
�ואשכנז�פולין�ובכל�מהשובוהיוכנראה
�מהרש"ל�נכד�אף�כמותו�הוראהפשמה
�הבריה.�לוחוה�שני�הרב�כמ"שולקולא
�במערכה�מש"ל�עיין�צריק�של�סילוקוובזמן
�יכר6�ד"ס�סכיה�נדק�קיין�י"ג.�אוהבי"ה

��כח"כ(וכו'
�לי�יקיר�מהבן�ששמעתי�אגיד�אמתועתה �בעזיו�אברהם�מגן�נפשייריר
�וכהוב�קראקא�בק"ק�מצבתו�לבקרשוכה

על
�ציון�מנחםהנה

�רכיכ"י�����ג��מריס�מ'�כסס�נקל6סנב(
�נ�ת�סעס1רס�מ:ורס�סחס�ס�ס�עס�סרכנ'ת�נופ"ל�י'�יר�

�עס"ן�י"ג�סורו�ן�������מנמס�סגזמ�סת�ל6ו,רס�קיסר)�מו"ס�סחסיד�גיבס�מריס�מ'�פ1תס�יום�עזדקם
�מממכר�ע)��ע�טע"ו��שרות�גגי"ס�ט"מ����נססת����מ'�חתונתם�רוס�חופם�גבס�רכוסת�סמוךת�
�ממית��ן�ע"ס�מריס�סרכ:ית�ותס�סם����ג6ן�סכיך��טר�סעיס�סר�וע)����ג.ת�ס�עמס�טרט)

�ומט"מ�ע"ס�סי�סי'�נק"ל�ר'��ת�ועמס��כרסניות�חכמני1ת�יקרות�גסים�ט6ר�וס�וכמס���מססרכניס
��ע"ס(�גסופן�ס"ןגסג"ס

�נ��מר�גרסס�ט)�ע"ס�וסנס'�סם�סי�ס'�ח�ר�כס���תק"ם�סמ"ך��רמ'י��גמ3ערג�סענה��ן"קנג(
��קרסו��מת�ינסק�וכיתי�ו�����יוסף�סרס�ס'�ססקמס�ממזוונמה

��מסם�תורת�סס�מס:י1ת�וט!�מס,�כרך�גסס�ווקר6נד(
��חי1�מ�ור6�ר"מ���ע"ג���וכעירורן�פ�וויר6�מסס�רכינו�גסס�ע"כ�כ��כרכות�כת1ס'�ונוכרנח(

�סליקירכנו
�ו"ע�גר'�סר"ס�גבס�י�תטפס�סוכך�ס�ו�מסריס�וכשו"ת�ד���גייס�תוס'�מניכר,

��ס��יסוך�הפקר�ע-ספ�כל6
�יכריז�ס�ס�ו5ע"ק�ת"ד�קו"ח�ט�פ�גת1רס�גזו)�ג"כ�וסי'�ו��כשעורס�יסל)�מו"ס�סרג�גיו�ס"ס�גקר6נו(

�ועוטר�סנן�ס)חג1ת�ג'�עכו�ו��סרמ��נו�ע"ס�רק�ונקרץ�קר6ק6�פ"ק�גיסכ"נ�וננס�יס7�סס(גמפס
�סקו�גיסכ"ג����וו��ספל��ן�סער��ן�פ,ר�ס��קתג�תס

���
�מעען�מקרס�כ"ת�גגם�סר�סס)ס

�מ)כסל�דינם�ס�קת�וו1גת1�יוסף�ר'�מסר��מגסס�סר��סר"ר�כיסרכן)�וכסיף�סמגסיג�סגקי1טס�ת"דסנ�ג
�כי"קל�מטקס�ס"ת�סקו�גיסק"נ�נמ��ט1ד�כי�ס"�דיסר��רג6�ספרך�פטם�רגיז1�ע"ס,��ע,ר�סר"רגת

�ק)ף'�ט)�גתוג�תירס�תקון�ט"פ�ינכתגס�פויין�יסכנו�ס"ת�ס6ר�מסתיגת�סי�ייס�י��כ1�ו,ס�יפס�תפסגכתיגס
�פ.ר1ס�ס�וסנאית

���
�����סי'��עבט����סרמ��נקטת�סג��מרן�מ5ת �נגיסכ"נ�גמ��עניין�ס�וגס

�מוח�חתן�וסי'�פס%יס(����לתורס�גו�אפיות�וכיתי�ג'�עם�גנגס�ג"פ���גס"ת�קרעת�סוס�סיקס�ופדסס;
�וע"ן�יוסף�טלרית�געי�סג�ן�ט)�קהותו�נט6�סגי�וגוווג�מק"י(�יו"ר�עדךמ��ג�ן�כ�ק�סקנס�סג"מרג1

�גי)�יפס�מסס�סג"מ�ועם�יוסף�טלרית�גפ)�סג6ון�גיסו�עס�קר6ק6�פ"ק�גיטיגס�ותפס�סגים(�פי�ס'מקדמת
��גז��פסס�סג"מ�רגו�עס�סס��סי�מולחות

�יי"ש�חר�ילדינו�ס%�פד����ספרו�לסוזי*�����וריו�סיסי'�לת"י��ר�דס%גיך��ט'�גפומ6�פרגדךגו( �סמד'גס:�נפולין�מרקראקס
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גדוליםממערכת�
�ביום�הזה.�כלשון�מוי�ם�של�המצבהעל
�שנה�ל"ג�בן�נ��של"ג�שנת�לעוסיל"ג
�אחיו�בצרו�כי�לי�הגיד�ועוד�נט(וכי'
�מה'�הגאון�אשה�מרים�ואחותואהרן
�הגאון�ובצרו�ז"ל.�הורוויץ�הלויפנחס
�יומף.�שאריה�בעל�כ"ץ�יוסףמהריר
�ז"ל�עמוקות�מגלה�בעל�הגאון�אחרומצד
�ובאותה�חדש�בית�בעל�הגאון�אח-ומצד
�המפורמם�של�זקנו�העשל�מה�הגאוןשורה
�מהר"ר�הגאון�ושם�העשל.�מה'הנאון
�ובסוף�מ(�קברו�על�אריה�ורמותליווא
�כמה�שם�עור�תי"ם.�הרב�הגאוןהשורה
�עלמין�הבית�וזה�לברכה,�כךלם�כררננים
�בעל�מור"ם�הרב�של�לביהו�סמוךקמן

�לבית�מבהיו�ביה�והקריש�הנז�המפה
�זה�כל�ה��שובה�שנת�שם�וכתובהכנסת
�בעיניו�שראה�מה�הנז'�ידידי�בניהגיר
�וכבר�ז"ל.�מצבוהם�על�להשתמחוזכה
�רנפמר�כן�כהב�ה"ך�סימן�א"ת�מ"זהרב
�והבאתיו�של"נ�שנת�לעומר�במיגמור"ם
�וכו'�י3ר5�ן"ס�סטית�ברק�עייןבח"א

�ר�
�מזכיר�חמאה�כתורת�המפה�בעלמור"ם �באסור�ורש"ל�ררש"ל�והתרלאסור'
�ונראה�חמאה.�הורה�מזכ.ר�שלווההר
�אצל�בכ"י�היה�ררש"ל�והתרהאמור
�תמיד�ומהקן�מוסיף�היה�ומהרש"למור"ם
�עד�ממנו�מעתיקין�והיו�שלו�וההרבאסור
�מתשובות�נראה�וכן�שונוה.�העתקותשהיו
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�עי(��אצבאן�למהרים�הודהזובח
וסעע�

�ציון�מנחםהגה
�קסדת�יעקל�קסדת�ס'�עז?���מרס�וגסס��ו��י7י7י'�סג"מ�כגי�ס"ס�ח"�עם�תס"ח�ס'�כ�������עא(

�כפסס�ספסר�מפתח.�דפסו�סרס�ועד�גח"ג(�מחמס���וע'�ע"ס�ספסר�מפתח�חיל1ס.ס�דלגתס'
��מחכרים�מסקר�גסט�ס

�כרך�ס"ת�כס"ס�שלפס�ט"ך�ח�מ���ע!�סגס��י)מרסלרף(�ן'�מסר"ס�ס�ת�ח"�ג"ג���תדפסעג(
�קרקס�סס��רכ�ס�ד'�ס�ך�חוס;�רקת.�עמס�סמט�ת�כעי�סלכ�ס����חקס"ט(�ס5י�ק1מסס
��ע"ס�סמג"ןגסס

��כ���וכע!��ספ1ת�כסערות�ים��עמ�ס"�דג'����כ1סכ�ר���ט��חק'�ר"ל�ס�ן��ת���עג(
�מע�ו6�ר��ג"כ����מ:ר���כ1ן�ר'�טסס�גל'�גר"י�מטס�רכ��כסס�מוכ'ר1���פרק�עלך�כעל1ךעד(

�תת��כגורת�מסרג�טג�ס�ככס�איכס�ממתמית��ס�ויס�ת"ג�מק�ס�ס;ר6ס�כט.�ס"ט,�ג"כ�דכר.סטרס�
�תדפס�מ:סג��תסס�יי����ס'�ת.כל�טוס)�טסי'�ע"ס�סגול�ל"י�גסס�גקר6�ס"�ס7לסן�ל"ט�ס)�כ.ול�

��ט"ב�תרירי�מסס�סיר�רכו�עין�כקורת����סם�הניס�סקתכ�דכהו�
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עם�נדויים��ממערכת
�ס6ר�סחו)�גולן�גח;טת�מ��גק'�סיססמט�

�ג6�ר6סי�טטפת���סיפר�וקן�מענינת.�קכ)סינ:י:י
�ור"ט�ג"ד�סמ�סק�סרג�פי�ססמע�מס"סמקרי
�כ�דע'�מכסן�מע��ג�ט'ן�כמסה"כ�ת"ו������
���כתב�ה7��דס�ס���מרלי�מסם�סרבמ�ר1
�ל"ף:�גסררי�נסמנת�עלס�וקר.���קררי

�ויואש�וידאה�משה�מהר"רקיט(
�הקדמונים�צרפת�מרבניאחד

�כשו"ה�דבריו�הובאו�פירפינייאןמעיר
למהרח"ים

�א�
��ע"ב�קכ"ו�דף�ח"י�סי'

�דק"ק�אב"ר�כושלו�נמן;ך"ךקב(
�והפרנסים�ע�ווילנא

�ברכה�הרב�היו�בפרק.�בי�הנ"לדק"ק
�חלקה�וחיבר�הלל�כיה��והרבהזבח
�צבן�מהר"ר�וכתב�א"ה�עלמחוקק

�מקובל�שהוא�קכ"ד�סימןבהשובותיו
�דהרב�חיליה�הקיף�כמה�הרבנים�מאבותיו

�י,עח(�בהוראה�וכחוהנזכר

�רב�היה�וכות�משה�מהר"ר.קכ�
�רב�כך�ואתךבויניציא

�מהרב�בקבלה�הלסיד�מנמובהבקק"י
�אב"ר�הלוי�שלמה�הרב�אבי�הלו,בנימין
�מריגי"ו�הכהן�בנימין�הר'�ותלמידיואיזמיר
�הרמ"ז�קול�ספר�וחיבר�רוויגוומהר"א
�מהנדפם.�כפלים�והוא�בב-יוראיהיו
�בנגלה�הכורים�וכמה�עט(�הזהר�פי'וחיבר
�להרב�שו"ה�קצה�נרפסו-�ובקיובובנסחר
�שיר�שובבי"ם�הקון�לפנים�זאהונרפס
�מודעת�וקדושתו�וחכמינו�ערוך�הפההחדש

��ד,ארץ�בכלזאת
�זכוה�מהר"מ�וקדיש�עיר�הגדולהרב

�הלמיד�והיה�פ(�באמשמררםנולה
�וראיהי�מורמירה.�הלוי�שאולהרב

�ספרד�בלשון�מודפס�ספרבאמשטררם
�עץ�ומדרש�מפרדים�קיק�ישובמענין

�ראשונה�מכה�נמנה�והוא�להם�אשרהחיים
�לפולין�והלך�בהתיסדו�המדרשמלומדי
�מהר"ר�הגאון�של�הבירו�והיה�שםולמר
�דרך�נא.�וא�יכ�פא(�מפוזנן�אב"דיצחק
�ובא�בויניציא.�ועכבוהו�לא"י�ללכהוירונה

�מהר�ר�המקובל�הרב�מצוהבשליחוה
�הלוי�מהר"ש�הרב�של�אביו�הלויבנימין
�היה.ר~למיר�הנז'�והרב"ל�באיזמיראב"ר
�עמו�הרמ"ז�ולמר�זצ"ל�האר"ימגורי
�נקיה,�סלה�ממנו�וקבל�האמהחכמה
�עי��טיין�בנרפס�שכהבהי�מהומלבר
�הירישלמ"�על�פי'�שחיבר�שמעהימחבוריו
�מונה�היה�והוא�הרומז�רמז�מפרוחיבר
�גם�וכ.וצא.�עולה�שמוה�יכמה�מספרכל

�מוצאם���לרעת�השמות�שרשי�ספרחיבר
�בריגי"ו�ראיתי�גם�בכ"י�וראיהיםופעולהם
�����הרב"ך�לתלמידו�שכתבכהכיו
�ובלם�אחד�מפר�כמו.�כריכוה�בעצמםהם

�בנגלה.�גס�וקצה�האמה�חכמתבעניני
�אמנם�הרמ"ז.�אגרות�נדפסו�רב�זמןואחר
�ובמניטובה�יוהר�היו�בכ"י�שרא,הימה
�ההוראה�בדרכי�רדייני�שקרא�קונמרםחיבר

�מב(�ונרפס�והלצה�צח�בלשון�שםלההנהג
�����פה�על�משנה����יודעוהיה
�פנסית�מכיכר�לריס�נגר�וסרכ�מנירססי�
�ס"ס�ס�כ�כנוגט,כ6�וגרפס�י:ס"עע)

�נפשיה�זנה���סרוכר�סנו�ך�ססמעסעיד
�כמ"ש�נח"ה�ש'�סוכות�בי�יוםדהרמ"ז
�פג(�בנימין�גבול�במפרו�הרב"ךהלמידו
�האמת�ע"ד�ם�ה�בכהיבה�קונמרסוחיבר
�כי�קראקא�ק"ק�וחם,רי�רבנילררישה
�להורוה�בו�הלכו�ושואלי"ם�יחדיו�לבנועצו
�והשיב�ער"ה�ס"ה�לנהוב�חדרךלהם
�של�קצהו�אפם�וברוחב�באורךלהם

�לחם�במפר�הובא�לו�הן�הנז'הקונמרס
�פד(��אחרון�בקונטרס�י"דהפנים

מהרהר

�ציון�מנחםהגה
�ג��ה"מ,�ס�מקדמת�ח"ן�ת�ג(����טל"ח��ס:ו"ך�קל6ק6�פ"ק�וסופר�ר"ן�רפ��ש"ס�סרג�מש�י�ע�

�כעיר�פסטר�וט:גר6ג�כד"ק��ת6�סמ�ס�טסר��סגלןס"
���

�סע�ג'��ג�ן�מ'ר��כסגו�תס"ו(
�סי,��מ,י��קגןו�ען�שתטה�ו,כ'ת'�סהן:ס�סחס�ות��רך�ילך�כ1���ט?�סר�ט)�סרכ�ס���ס!ט7ק

�גע)�ת"ס��ת��גד��ר��גת���מ6�ד1ר1�טחיקר6
��י

���ע����כ�ק��ור:י1
��יי��ס�ימס,�כד"ק�ועי'�ועי�סע��סג"מ���סהרה�ח"וו�ךגטל�����ד�ס��כתר��ג�י��סו"תעת(

�קט��יו"ד�ג"ח�מ��סמח3י'ס�ס6ר�ג��מ�כ'�יד����ש"ח�כ'�סיס�גן'ן�כן�מסין�מחוק-ק�חיק"ת�ולס�ריסק
�פ"�גי��עלי�כס"ס���ע"ס�כנס�ס�כסס�מרמי,�����מטוו�דטס�גי�גס��ע.�כסס�מ�ס�

��תקט"ג(�כ���ק'�כע�ר��סכ�ת��מלוקט
��סגה����ת�ועח"נ��מ��ו'�ס��סרמ��לגלת�ע'�פא(�ן�וין�פ6וי1�ו?ך��ג��ממס�סי'�כומן�מס"ס�סיפ(
�ומיי,ת�פי1ט.ס�הדס�קו)�ס"ן�ס'�וח�ן�כ.י�ע"ד�וכמרגל�כרסס�מטיס�בו��ט,לס�סיר�ס'���גוסס�גספב(

��ג;ת��ממס�קט���וסכנת�סי����ס'�גס�סקנס(מ1ע7י
��מס��ס,ף�ס"ן�סג?�ועי�טעות�ו?ו6�תעיט���מ:טוגס�ר"ית'�כטק�פג(
�ו���יפס'טן�מ1סר�ס�מחסת�קרל�ס"ק�די���תה�����סממו�רמו�כ'�גן�כמ1�ס�תות�ר6ית����פר(

���ה�ס"�עמ��לג"ה��ס�מלמ"ח�חגמ.ס�משתוע"ס

�
��ו
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נצוליםממערכת�
�הובא�זמרי�ז'�כמשה�כזך:ך"ךקכנ(

�ח"ג�הרשב"אבהשובות'
�יו"ד�מערכת�לעיל�ועיין�רכ"חמימן

��נלי����ייסף�נו'טייל
�הגאון�בז�האגיז�משזפ�כמהך"ךקכנ(

�הרב�מהגאון�ברופיה�בר�פה(מהריי
�מהר"א�הרב�מורנו�של�תלמידהמחן
�מורים�ד'�על�הקמח�לקם�חיבריצחקי
�למ"ר�מערכה�כמש"ל�נדפם�לאוח"מ
�משנת�וחיבר�ח"כ(�מקמח�קטעיין

�בחרא�ומהדורא�המצוה�אלההכמ.ם
�לנ'�קרוב�והיה�וכו'�הלחם�שהיושו"ת
�ואחר�לצידן�בא�תצ"א�ובשנת�בח"לשנה
�צפה"ו�בעה"ק�מנוחתו�היתה�שניםאיזה

�פו(�שנה:�לתשעים�קר'וב�ימיםוהאריך

����חמי�חביב�ץ'�מהרגםקכד(
�מפרד�ונאוני�הנמוקיהרב

�כמ"ש�גאלאנמי�יהונהן�הרב�שלחתלו
�מהיתי�של�חתנו�והיה�המרים�כפוחבסוף �יוה"כ�בהומפוח�כמ"ש�כן�גםאני,
�המען�הרב�כסא�על�ישב�יהוא�מו"בדף

�עורה�בארץ�שמוה�פשום�גס�מ'וח.בר
�ויש�ורדים�גנה�בספר�שויה�וקצהנשים
�אך�מהרב�כ"י�השוכוה�ספר�כמובידי
�וראיהי�בים.�נמבעו�תשובוהיו�מ'עיקר �מ"ב�כבן�דרכ�נפשיה�ונח�כ"ידרשותיו
�פו(��כולו�מהריי�בתו�ובן�שנה�

�הרב�בן�חייךן�משה�כמדץך"ךקכס(
�אהרן�מהרירהמקובל

�וקדוש�הזהר�על�פירוש�שחיבר�פ�חייון
�מרבני�היו�בנו�והרב�אביו�והרב�לויאמר
�היה�בנו�ומהרים�היו�ירושליםעה"ק
�יצחקי�מהר"א�הרב�מורנו�שלחבירו
�פסקים�וכ'�חאגיו�מהריי�של�תהנווהיה

�ורע�בם'�השובות�איה�ונדפסוהרבה
�יוסף�ממח�וס'�וררים�גנת�ום'אברהם
�ה"ו�צפה�בעה"ק�רב�היה�ימיוובסוף

��ח"ב�יוסף�ממה�שבם'�בתשובהכמבואר
�שי�בני�חיים�משה�לכהר"רקכ� �מהרח"ש�עתה�מהרח"שהרב
�השובותיו�נדפסו�סעופה�חדשותעתה

�בשלוניקי
�שמיכייים�חנוך�בך�השדץ�ך:שינךקכו(

�רבינו�של�בנוהראשונים
�רבינו�בימי�שנשבו�מהגאונים�אחרחנוך

��טי��חגיך�רכינו�טיין�גאוןשרירא
�חיבר�מכביבךע4י�כמקצוץ�כמך:ך"ךקכה(

�מרן�על�והשגותהגהוה
�אהרן�יר�הרב�מביאם�ובא"ח�יוסףבביה
�אהרן�יד�הרב�של�קדוש�ומפהנר"ו

�אצלו�והיו�הב"י�כל�על�שחיברשמעתי
�בצירוף�מהריב"ל�פסק�על�חהום�והואכעי

�הכהן�משה�מהר"ר�מהריב"ל�הרבהלמיד
�בשו"ת�כמ"ש�אלבפנדריאהמרבני

�הוא�ואולי�נ"ה.�סי'�ח"במהראנ"ח
�ומרפוה�שחימה�מהלכוה�משה�ימיןהמחבר

�פמ(��שט"ב�שנת�בראשונההנדפם
�המבי"ס�טכ~ךאני�כמהך"םקכט(

�רב�בי�מהר"יהלסיר
�היה�הרפ"ה�ומשנת�דמרן�פלוגהי'בר
�צפה�בעה"ק�הורה�מרביץ�המבי"סהרב
�ח"נ�בתשובותיו�כמ"ש�יעקב�ב.תבק"ק
�רבינו�מגזע�חומר�הרב�והיה�מ"ח.מי'

�אהרן�הרב�ודודו�והאחרון�הראשוןישעיה
�אשר�פאסי�יוסף�מהר"ר�תלמידממראני

�בעל�אהרן�מהר"ר�להיב�לו�קוראיןהיו
�וחריפותו�בעיונו�מכוין�שהיההתוספות
�בח"מ�מזכירו�ומרן�ההוספותלעומק

בכמה
�ציון�מנחםהגה

�קזס'ס��ן�וע"ס�נוו���גר�ס'�נוגקט�גסמ"ס�מצגיו�גסגתסר��סח�ס�עז�ס'�ס,ק"ט�ס"ת�גסמ"םפה(
��ט"מ�סמח'��דגסקדנות1

�גס���הג��כסס"ן�מת���ס'�מקר1ג���לטס�גס�מר"מ(�כס'����ס"מ1יס�מקמר�ס'�מ"�גס�

�חג'כ�מסרמ"ק�סמחנר'ס�כסמת�כת"ד�ות"דפז(
�מוג"

�הכ"ג�ן'�מחר"פ������טיס�ו'ס�ספן�פרס�כטו"מ
�ס"ס�ג��סלעת�טן�ס'�ה��גס�ט����ח"ןעח"כ

�וסו"
�קסת��תקן"ט�כ��ק'�ג'קים�ור�מס'�ירסס

�קל"�מה"�ט�ו�ק1�טיג���נ��ס"�אמס�כמעקותע)
�ורק�סטוג�שטו�רמכ"ה�ג�

��שעת�ען�כתמ"ס�ס"�סו"
�ר�ת'פח(

�כמק�
�����ס�ל.ס1ז��לו"�וסי�תע"ג(�גלמן�עס"ת�נמס"�דגר'�נסנ�ס�ח"ן�תם"�ס"�דגר

�חסד�ס,ס�יסרו��ד1ע�מקטת�ח�ן�מוס�כ�מ�ר�נחת"��ע�חתל�בר'�קס"ק,�כ.ת��קי"ס,�ענווס'
�קמ1�כ��ט1סר"ן�מ"ן�ה"ג.ו�טיר"ס�סו�דורו�ברג��מערפה"�ק,�פנל�סכור,�סיגי�הר'�מסת1עיס�סיגת
�סחרמ"ס,�סו�ירדס1ס1ע�

���
��ר�ח;�ר;�ג"רן���������גרת�מ1�ק�טרס'ס�למס�גדם�תג

��ח;מ����
������מרוכ'�ע"ס�סח'�גח"�מ"ג�כיס��תכ�ס��ס"�רימת�לגל.�����ט"ו�גס'�וס�ק1דס�ע1יפמ(

�ע"ס�וי.�ט"ס�קרפ,תט"ס
�ס�

��עט.נ�י�מקס�חיי)
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מעוכת
�שנפטר�שלמה�הרב�ובניו�דוכתי,בכמה
�הרב�וחיבר�מהרימ"ט�והרב�מצריםבארץ

�הרמב"ם�בסדר�ספר�קרית�ס'המבי"ס
�אלהים�בית�ום'�רבים,�חדושים�ישובח"ג

�צ(��הנרפסים�השובזה�חלקיושלשה

�כשרומז�בח"מ�ש"ך�הרב�ד,ימניןודע
�כותב�בח"ב�המבי"ט�הרבלהשובה

�כותב�ח"א�לתשובה�כשרומו�וכןח"א
�לשמים�שעלה�אחר�שנים�עשר�ונשארח"ב.
�מש"ה�שנת�מנוחתו�והיהה�מהא�רישמרן
�בהקדמתו�נגדו�ממ"ש�אך�האלהים�אלעלה

�וכן�ח"א�מהרימ"מ�הרב�אביולשויה
�בהקדמתו�עצמו�מהרימ"ט�הרבממ"ש
�המבי"ט�הרב�שנפטר�מוכח�אביולשוויה
�מרן�אחר�חי�א"כ�ניפן�כ"ג��שנה
�בברכי�במ"ש�דקדקהן�ולא�שנים.חמש
�ובסוף�ודוק,�ע"ש�של"א�סימן�י"דיוסף

��מהריב"ל�דברי�על�וטרי�שקילהשובוהיו
�הי�ידלוף�ונך�כמצטדק�רגנינךק� �והרעה�קמאימרבוואהא
�גם�מרמב"י,�העהיק�במוטה�המאורבספר
�כהב�וע,ניה�פרס�בסוגיה�טרפזה�אלופרק
�הרב�והוא�הרמב"י�דעת�וו�המאורהרב

�הרדב"ז�ומהשוכוה�ע"ש,�וכו'�שלנוהמובהק
�כהב�אב"ד�שהרב�נאמר�שם�ש"גסימן.

�וכו'�הרמב"י�המובהק�ר'�עםודברתי
�ח"ב�הלקט�שבלי�בס'�ראיתי�גםע"ש.
�וכן�אב"ד�הרב�ולשון�משם�שכהבכ"י

��יוסף�בר�משה�רבינו�ליאמר
�יעקב�ננמה"ר�משה�נ~דןך"ךק�

�כוסריס�תיקון�עייןעוזיאל
�כח"כ(

�יסית"אל�ברבי�מלטד[�הקנינךק�
�מהרים�אחד�בדין-הזכירו
�צא(�קפ"ט:�סי'�כפסקיוריקאנטי

�השובחו�יסך�ן'�כמשה�כטזהך"ךק)נ(
�כ"י:�אנשים�זרע�בס'כ"י

�בן�ישעיה(�נמ'�משה�כ~הך"ךק�
�כ"ץ�נפתלי�הס"מאחי
��ח��מסם�סגיעיין

עגגרילים
�ישראלי�במי�משה�מהמ"רק5ס( ����ת'�סיין�קוריאלדי

�ס�י(
�איש�ישראל�כמטד[�במדןך'יךק)ו(

�בק"ק�רב�היהירושלים
�משאת�שו"ה�ה-בר�אמון�נא�ובק"קרודים
�וסדר�עצום�בפלפול�חלקים�שלשהמשה
�עם�ומרי�ושקיל�צב(�הוהבי�ולשוןנכון
�נבון�ומהר"א�רוזאניס�מהרויי�הדורגדולי
�ומהרא"י�מהרי"ז�ורבוהינו�הכהןומהר"י
�ושאר�קמחי�ומהר"ש�נאוואוויומהר"ש
�חביב�ן'�מהר"ם�ההן�והיה�הדוררכני

�משלוניקי
�הרמיך�הנקרא�וככהן�כלשדן�ראיינךק�

�הרמב"ם�על�השגותעשה
�הרב�כהב�כן�צג(�עליהם,�הרמב"םוהשיב
�ואני�אמשמררם.�דפוס�צ"ט�דף�יוחסיןס'

�שמביא�הרמייך�זה�שאין�בחפזיאמרהי
�שהביא�הרמיך�דגם�ואיברא�מרןהשגוהיו

�מלוניל�הכהן�משה�ובינו�נקרא�הואמרן
�אבל�ק"י�סימן�בחשובה�הריב"שכמ"ש
�מטעם�הנז'�הרמיך�שהוא�בעיני�היהרחוק
�מהרמב"ם�השובה�שום�מביא�אינושמרן
�שראיהי�ועוד�הרמיך,�השגת�שוםעל
�על�ולאלפים�למאות�הרמייך�השנוהבכ"י

�מהאחרונים�קצה�שנראה�ועודהרמב"ם,
�הפוסקים�בכללי�א"ח�כנה"ג�הרבהביאם
�הרמב"ם�על�השיג�שהרם"ך�ליחאוה
�מביא�יוחסין�ובמפר�הראב"ד�השגוהאחר

�כצמח�וכן�אחד�כזמן�והרמ"ךהראב"ד
�ההקנ"ח�בשנה�והרמ"ך�הראב"ד�מזכירדור

�שמביא�הרמייך�הוא�שהוא�אליוהקרוב
�על�הרמייך�השיג�וכהחלה�בכ"ממרן

�לוניל�חכמי�בשם�אליו�ונשלחוהרמב"ם
�ישאל�שאל�היו�נרבים�כי�הרמב"םלכבוד
�מגרל�הרב�כאשר�השיבם�והרמב"םממנו.
�לחכמי�הרמב"ם�מהשובוה�מביאים�ומרןעז

�הימב"ם�על�הראב"ד�השיג�ואחריולוניל.
�להשיג�הרמ"ך�חזר�הראב"ר�שהשיגואחר
�בהשנוהיו�להשיב�והרבה�הרמב"םעל

�רניגו�וטיין�בכ"מ.�מרן�מביאומהם
��מכסן(תקיר

בהר"ר
�ציון�מנחםהגה

��סר��תורס�תרג'ן�ס,�גס���ממיחס�חס��ך�ע"ס�רגט�קרית�ע�ס����ס'�ע��ו�מגס�וכפס"דצ(
�גוו�ורק�מת�וט�ן

�סו"
�סתסג"ן�קדר�גסס�ת��ע������ל"ך�ת'�גת"ג��ן�ס'�ות�וע�

�ע"נ:����ס"�ר1קמ�ע'�צא(��ס�חס'ן�ס'ק�ר
�יה��כח��תקמ"כ�תנגס���ג��תקע"ס(�ס��ק1�סרמכ"ס�ען�והקירות�ס�ת�זכר�תמס�ס'�מ��גסצב(
��קפא�כ"�א"י�וסריג"�סרוקה�ס!�רגו�ר"ת�תימיר�סרמ"ך����ומר�מ��קסם��ס��צג(

�

� � � � �
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גדוליםממערכת�
�אב"ד�הבהן�משה�נחדץך"ךקלח(

�קרן�לשיין�בעלזבק"ק
��בח"כ(�מכסן�תר6סור

�הלסיר�יזץכהץ�כמקמץ�כמהך"ךק)ט(
�ממס�מ'�סייןמהריב"ל
��ט�נוטינ�י

�הרב�בן�הכהן�משה�כ~הך"ךקמ(
�נוסס�מ'�ע"ן�צדקמורה

��מוסגיגו(
�מרבני�הכהן�כקשה�כמדץך"ךקמ�

�כסוגת�טייןקושמנדינא
��נח"נ(מו�

�הנייד�הלדי�כמשה�כמלץך"ךקמכ(
�הרומה�מגדולי�הק'הוא

�הגדול�הרב�של�חתנו�ח"ו�חברוןבעה"ק
�יוסף.�ממת�הרב�אבי�חנני'�ז'מהר"א
�קדושתו�עוצם�ראינו�כן�שמענוואשר

�קדושה�ומרר�המייפים�הקדש�ירמטהרה
�שנה�שנה�ולתקופת�שנה�מקבלשהיה
�ח"מ�על�משה�ידי�חיבר�והולך.מוסיף

�ושקיל�חבורים�ושאר�אריכהאבפלפלא
�ענינים�ואיות�חסד.�תורת�הרב�עםומרי
�יוסף�ממה�בס'�נדפס�ותשובותלהרס

��בנולהרב
�מאורבינו�רישן.�כמהדץ�במדץך"ךקמג(

�בסוף�תשובתו�סובאהצר(
��נ"ל�קאוים�ממהרים�כ"י�הבית�שלוםמ'

�הובאה�ומאייו�די�כמיפלץ�כמדץך"ךקמן(
�ח"ב�במהרח"שתשובהו
�מ"ח:�סימן�וח"ג�י"דסימן

�הובא'�מאלייא�כקשה�כןדץך"ך�לקמם(
�משה�פני�בם'השובחו

�תשובתו�על�כהב�המחבר�והרב�ע'�סי'ח"ב
��ע"ש�ע"אכסימן

�מרבני�מאליך�כמשה�כמדץך"ךקמו(
�וראיהי�הקדמוניםאימליא

�תשובוה�ספרי�מהוך�כ"י�השובוהיוקצה
�מהר"ר�הגאון�בזמן�והיה�נ"י�אימליארבני
�אות�יו"ד�במערכת�ועיין�מראבומו.נהנאל
��ער6כ,ט��יחמי�מ'�עיין���ח"ן
�רניגו�עי'�ממננצא�כושלו�דץ"ךקתז(

��סכסן(�סרן�נרסמו�
�לו�יש�מךעכ~י�בושה�במדץך"ךקמח(

�שבהשביץ�בח"רתשובה
�כמקומו�והווכר�ל"ד�סימן�שניבמור
�המחבר�שהוא�לודאי�קרוב�ואפשראחרים
�בר�יצחק�רבינו�לאוהרח�פי'�משהישיר
�צה(��פעמים�שנרפס�נ"ל�אלברנלוניראובן

�הרב�מיךהי�משה�כמןץך"ךקמט(
�אדמה�שויההמחבר

�בעה"ק�ור"מ�אב"ד�היה�חלקים�ב'קרש
�בצנעא�בחמירוה�מהנהג�והיה�ת"וירושלים
�צו(��בימיו�ואמה�ושלום�מאדועניו
��מיימון(�בר�משה�רבינו�זץךכזב"םקג(

�ןו��דד'קו6�מפקס�ס�ר��ו��מסרח�כתב
�ונספר�צז(�עפ"ד�מוסר�מגמת�וגס�י6�סגךססמ�ת
�כקג)ה�עסק�תיו�גס1ף�ססרווכ"ס�כתחנתן�נחג�מזמגד) �מס�ימיו�סכס1ף��תגן�ס�ר�מסרח"ו�סרג�גר'וזפ,
�ממגעת�כורטס�סלרי�פיח�י1ס�עפי:�סי5פסן
��קר�מסר"ס�וסוג'רס�סרמג"ס�ותס�סמיחסיסמתריס
�ג��ס1ל1ת��ם1�כספר�רחת.�ך�צח(�קי"ו,סימן

��מסרנוכ"ס�סו6���סכזכל�גגתגכעסתסק.
הרמג"ט

�ציון�מנחםהגה
�ס��ס�י��ף�סר,סו:ס�סץ6ס�גח��גסצד(

���
�גפ:�גסמ"ס�מניקון�כלמק�ר"מ�וסף�וט�גרס�ומק1כ,��

�ס�חנק�כט�ס-ק�ס"ח(�נ6ו��ס�כסקןמתו�כת��סמוק)�ס'��ס�ג"ג��קר6סח;מס �וכסק7מת�פ��סע
�כסת.ס�טעס�ע��חר1ויס�חכל��ריס�סמיקה���ח��מ��ן�ורב"ט���ן�כעי�נו"ם�ט��ס"ס�עקב�ט.ןס'

�ספל7ס�וע"ס�ותיוו-ס,�יי'ס�חגן�מיוסר����מ��ג(�ך�ט.�סמיקה�ס'��חס���וסהי�ן�סח1נר�ע)גמח"ט
�מ�ן�ה"�ו,פי"ו�ע��סווסר�ס'����מת:ג�ס�לגריו��סו�כעוין�גלמו����ס�ד�ס��ת�סערהרה"ק
��ס:�כ)�ת������סרס�וס���פ1���ן���יסר"ס�כלמרס�ס,וסן�ע-ס�גס�מוקלי�גנז�ל�עוז
��ס�לסרות���ות�טח"כצה(
��תורחושאנ"ס�מלס�ח"ב����נקרך�ס"��מו�ר6ס�תס�ס(���ס����קוי:��מת�ס'�גיער����צו(
�מקדמת�וגן�פלט�ע"ן�רק�מרכגס�ומעלס�כר�ית�מטפס�תורס�ממטס�סן��ס�פןק��ג����מפר:�סל'צז(

�סו,�ךמט"ג�ר"ת�כיס�י"ג(�חג.גס�תוס'�גמ��ן��ע1ן�דמ:מו'ס�רמוס�רווו��ו�תן���ממורס,ח"ג
�ס�דבריו�ע)�ס��סר"ן�גסס�סוס"ת�מס'�גפ��ס�זז�וגת������חר��כריביה�מפסוק�סי��מ"כסס
��ס��כפ'רו��ו��קיקכן�וסר����מקמך���ער�נוו:ס�ןך�וכס'�ע���תג��ס�וס,ו��יגס�מס�כ'
��פ"י���כוס��ע��ג'�יגלמ.ס��ג.מסע"פ

�חגמת�נו�ר1ת�ר6ס���סס��סחגס�יסמ'ס�סכי:ת1�גוו
��ט"ב�מימיו��

�יסרמכ"ס�ס�חס�פרק'�מס'�ג"ג�כ:ר6ס�סרמכ"ס��ת1�מיחס�עק:ד��יסר�יסרג�חגמס�וזכיות�כפי�וגןצח(
�ס6גרג��וע��ט��חופות����ק���טסת�סקג"ס����מסת���כע:ין�סמ:ויס�ק����מעצן��

�גפ"�תם��וס�סמוקות�סכ6ת'�וי�עגי��ן�ע��מית.ות�קגיס�סרמג"ס�השג�ימיו�גס,ף�ספ"ג�גותגתות
�חגר1ת'ו�כתוך����מתריס�מנאת�מקמר�וע'����קומס�מאיעזר�כו'�סוד�ע1ס"כ�חנק�סס�כ��סמ�ס

��ט"ם�ססמ1ת�כעוין�מס"ס�פסק(גט'ר
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ערנרדליםםמערכת
�וקורין�המשניות�פירוש�חיברהרמב"ם

�חיברו�ז"ל�שהוא�מאוראוהו
�פירוש�והועהק�הימראג��וקראו�הגריבלשון
�צט(�נ"ח�שנה�הרשב"א�בזמן�בלה"קהנו'
�דקמא�פ"ק�שלמה�של�בים�מהרש"לוכתב
�היה�לא�הדשן�תרומת�דהרב�מ"אסי'

�להרמב"ם:�המשנה�פירושבידו
�מדרי�הלהא�הגמרא�על�פי'�חיברהרמב"ם

�לפי'�נהקדמהו�כמ"שוחולין
�קכ"א�מימן�אלשקר�ומהר"מ�ק(הישנה.
�ורכינו�להרמב"ם.�סנהדרין�חידושיהזכור
�הנו'�סנהדרין�חדושי�ג"כ�לו�היהבצלאל
�בכלליו�כמ"ש�להרמב"ם�שבהוחידושי
��שפ"מ�אוה�הלכות�גופי�הרבהביאו

�השנה�ראש�פי'�לידי�בא�הולעהואנכי
�חרדים�בם'�ומ"ש�קא(�להרמב"םכ"י
�שימה�כסוף�שמצא�פ"ד�השובהבמצוה
�הוא�וכו'�הגולה�מאור�משה�לרבינואחה

�שכתוב�הלשון�אוהו�כל�כידרמב"ם.
�שימה�כסוף�שם�כתוב�החרדיםבמפר
�שיש�רק�הנוכר,�להרמב"ם�השנהראש
�השנים�במספר�החרדים�בספרמעוה

�אלפים�ארבעה�שנה�כהוב�הנו'ובשימה
�וחכמת�ועשרים*�וחמשה�מאותוהשע

�החכמוה�בכל�וחבוריו�וקדושתוהרמב"ם
�פאר�ם'�נדפם�ומקרוב�לכל.�מפורמםהוא
�להרמב"ם�תשובות�קצת�והואהדור

��הגרי�מלשון�מועתקוה

�ביי�והיו�התלמוד�כללי�חיברהרמב"ם �גופי�הרב�והזכירם�בצלאלרבינו
הלכוה:

�בל'�הנבוכים�מורה�ספר�חיברהרמב"ם
�עסיקין�עליו�שיצאו�ונור;הגרי

�בוא�אומר�בעניי�ואני�דוקוקין.באהרא
�ומעשיו�הרמכ"ם�ומעלת�גדולה�הוקףוראה
�כי�לעשוה�הפליא�זה�בחבור�כילש"ש
�כי�ישיתו�שעיניהם�יען�מהפלספיםאיזה

�לדבריו�אזן�ממים�גדול�פילוסוףהרמב"ם
�שראיתי�לי�וכמרומה�החזקה.�הי"דבם'

�הרב�שהגיד�זצ"ל�האר"י�גוריבכהבי
�מניד�בספר�ועמ"ש�הצילהו.שחכמתו
�הרמב"ם.�על�למרן�המגיר�לו�שאמרמישרים
�עץ�בספרו�יעב"ץ�מהריר�להגאוןוראיהי
�חיברו�דלא�לומר�שהחלים�ל'�דףאבוה

�בעניי�ואני�ק��כוה.�והאריךהרמב"ם
�ד'�בשנה�ניגשיה�נח�הרמב"ם�שהריאומר
�והמבוכה�סמה.�מעלה�ההקס"גאלפים
�באגרות�שבא�המורה�ע"ד�שהיההגדולה
�כמו�החמישי�האלף�בסיום�היההרמב"ם
�וא"כ�ההקציב�ומנה�שם�א'�כהבשהראה
�מפמירת�שנה�שלשים�עברו�לאעדיין

�שהמורה�שאמר�אחד�גם�ואיןהרמב"ם
�שהוא�מורים�אוהביו�וגם�מהרמב"םאינו

�קלף�על�נושן���בס'�ראיתי�גםחיברו.
�הרמב"ב�בן�אברהם�רבינו�כהב�נסחכ'וי
�אשר�באגרהו�הרמב"ן�גם�המורה.על

�על�עלה�לא�הרמב"מ�שבח�להגירהפליא
לבו

�ציון�טנחםהגה
�כר��ר��ט��מועד�סדי��ן���ך�����מר.ו.�ר��ע��מועתק�תר1מ1ת�מס'�טן�ורמס�כ'�וגן�ספת.מסצם(

�בר��ר"ל�ע���ק��ס'�ק��ן�סך1פ5�גר��ר"ה�וגעורת�עגס��גן�גו"ס�ר��ע�����כ'���
�מעתק�ו6ך��מ��גן�כר��ר.ן�ט��ק�ס�ס'�תכון(�כן�ל��ע��חזק�וס'�רכות�מס'���ת�עקכ�גן���

��חתקכ"ת(�ס'��������ג�ן�רק�ס"�סמכ�ת�פ���סס�ס����מי�דע���טסיתס'
��ק�ג�סי'�לפריס�סער�ט:ו"ת�ת1כ'�ג"פ�כר��סוגףי(
�ססג1ר�ומיעל�תתי�תפסס�וכי'�בח�י�סע�ר�חכמת�ס'�יתו�כס��פ��תרגיס(��פ,ר'ו�ופיפסקא(
�סוכ�גרט'מק��וכר�ובתקופות�ס��ד1ה�כ��כ��סטג1ר�מעכת�ס'�סו6����תר�ט(�ג,סכ��ס�פס�

�סרק'ס�ח'�מ��ס�ו5ס�כי�ח"�גס�ג���סךמכ"ס�סמ:ג)�מ5מר�סכק����ס�ס��גכ�ו"ן(מסר�ר
�ס��סר'ג"ס�כ�ת�כיסס,�ט,�פיךו���ת'����ע"פ�ס�ו5ס�ס'�וט�ע:ין�סבר'ס�טת.ן��י�כוס�כפ"ח
�סערי�עת�סמתח!ת�ליו"כ�סנק:ס�חי'�דסו5�רקתי��ו,ק��ט��לסרתב"כ�ס:מד��גרת�ת'מן�לגרת�ס'סנף
�וע'�נסו��ג��ס:קר�ס�ח;מיס������סו6����ותך�ממן�גו��מרס���סם?�סכת'ס�ר6כ'�ספתהרקן
�הכיסס�טר.ו�דסם.כו�סיז�פ�ט��ו���ן�מעיר��ת'��גכ�סי��מ'�ות�����נוות�גיטין�ס7ר�כמ�ןכ"ת
�עי�קשר�עזן�ר�ס�כסס�כ�ת1�ע!�ע"ס����סרג�ידחק�ךק�מצתו��ס.פך�סמור�סר�ע,�מור�דריוג'ו1 ����סחרור�עט�פס��ס�ג,�סם�ססי3�וע����מר1�ס:ער'סנסר
�ותרמי�י���חרמי�גין��פ��סתת!וקת�ע"ד�רמכ"ס�כן�סר��ס'�מלחמות�ס'�ופכ�ו�כ�פעמי'ס�וסקג(

�סמח�קת�גרמס��ס��מ"כ�סס3טרס�טד�סת7ע�מס'�סך��ס�סרק'ס���סמורת�ס'���ןמונטפלייר
�ס'�וג'ג1�כשסר�גפרט�מז�ף,�טסת�כו���עלס���סר��ג�������ססה�ות�וכי�סמורם,�ס'כ�רף
�ע"ס�סת'כל�ס:כ�ס�מורס�ספרי�כטגננו�טס�כמסיר�ו��סויוכ"ס�ס�חס�סרק'�ממס�פרקי�וסי�סגתןמטת
����טעמ1�כס6ריכו�מס�ח��ס3ר.ת�כס'�כ6ס��ס(�שד'�פ"ס�חגמס��ו,רף�וע��מ��ר1�ת.ין�גרגרתגס
�מס�יע�כפ"�ו"י�ע�ס�ס"����פתי�עיקר�טק"י�ע��מס'�כפ"כ�סחק'רס��סך�גע,מ1�סו6�ף�סמ1רסכ'

�סר�ס�וסוית�דצ"ג����כין�גס'�וג"ג�טר(�ג'י�פ�יס1ף�כקולת,�כס��ט:ס�וכמס"ס�ע"ס,��פ.קורססתסיג
�סתייס�דרך�גס'�ג��מדעת�ומטן�ע"פ�וג5יס'ךסמ"ס

�סרמ�י
�פ�ו�מ"ג�רגעת�סטתי�חיק�נק�מעכר�ס'�ד�

��סס��כסוף�ח"ן�סג"מ�ועי�ע��ר��סי'�חו����ת�קט"נסן"ס
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גדדליםממערכת�
�שלא�המורה�מ'�מזוייף�שהוא�לאמרלבו

�לרבינו�מזכיר�באנרה�ושם�הרמב"םחיברו
�באורךג�ע"ש�בו�להמלך�הרמב"ם�בןאברהם
�ראהו�לא�הרמב"ם�שכתב�המצותספר

�הל'�גתומפותיו�הרא"ם�כ"גהסמ"ג
�בספרו�לה"ה�הרב�מורי�עליו�וכהבחמץ.
�ראהו.�לא�המגיד�הרב�שגם�בכסףנחפה
�קפ"ג�ד'�מלאכי�יר�והרב�השינווכבר

�אישוה,�והל'�חמץ�בהל'�הזכירושהה"מ
�המגיד�שהרב�זלה"ה�הרב�מורי�כונתואולי

��ראהו�לא�ההוא�הדיןכשכתב

�דשמא�כהב�נז"ר�מימן�בלשונוהוהרדב"ז
�ראו�לא�עז�מגדל�והרבהראב"ד

�והעהקהו�קדר�בלשון�שחיברו�המצותס'
�יד�הרב�דבריו�והביא�לירם�הגיעהלא

�עז�מגדל�שהרב�מהם�ונעלם�שם.מלאני
�דוכתי�בכמה�להרמב"ם�המצוה�ס'הזכיר
�ופ"ו�התורה�מיסודי�ופ"ה�פ"אומהם
�שהרב�ראיהי�ועהה�מתפלה.�ופ"אמדעות
�הלסיר�שהיה�מיימוניות�הגהוהמחבר
�פקו�סוף�שהזכירו�נראה�ברוך�ברמהר"מ
�מפר�הגהמ"י�מייהי�דכי�רהטםרממרים.
�נראה�שם�סמ"ג,�על�קאי�הרוב�עלהמצוה

�מהרמב"ם:י�המצוה�ס'�עלדקאי

�כמ"ש�הירושלמי�על�הלכות�עשההרמב"ם
�התמיד�פ"ה�ריש�המשנהבפי'

�ירושלמי�בהלכות�זה�אמרנו�וכברוז"ל
�הלכוה�שחיבר�כנראה�עכ"לשחברנו

�מהבבלי�חיבר�שהרי"ף�עמומהירושלמי
�פן'�מעהיק�עכסאי�בן�יעקב�ר'וכ"כ

�הל'�שחיבר�נשים�יפדר�מהקדמתוהמשנה
�כולוןמהירושלמי

�כ"כ�ע"ה,�המלך�דוד�מ,רע�היההרמב"ם
�הרשב"ץ�בן�שלמה�מהרירהרב

�אות�בח"ב�וכנר�מצוה.�מלחמה�ס'בסוף
�וכו��סרנוכ"ן�כטכ��ס�ס)ן�טייןי"א

�השב"ח�כי�הרמב"ן�קדוש�אמריכהבהי

�ושבח"י�ומדוה�במעלות�להרמב"םהשביח
�באורך:�ע"ששלמיגים

�רבינו�מזרע�יוחסין�שפר�היההרמב"ם
�אברבנאל�מהר"י�כהב�כןהקרוש.

�קג(��הקבלהושלשלת

�כ'�ע"ב�סי'�ח"א�בתשובוהיוהרשב"ץ
�מהריי�הלסיד�היהשהר0ב"ם

�דשאלה�פ"ה�עצמו�הרמב"ם�וכ"כ�מיגאשן'
�הלוי�יוסף�רב�רבותי�הורו�וכזהופקדון
�אפשר�דלא�כהב�יוחסין�ספר�אמנםורבו.
�מהר"י�הלמיד�הרמב"ם�שיהיה�כןלומר
�ן'�מהר"י�הרב�בפמירה�כי�מינאשז'

�מיגאש�ן'�הר"י�כי�שנים�עשר�הי"למיגאש
�רבינו�מ"ש�ולפי�ההק"א�בשנת�נפשיהנח
�הי"ל�תתצ"ג�שנה�נולר'�שהרמב"םדור
�הרמ"ך�החסיד�הרב�וגם�קד(�שנים,שבע
�את�מלא�ע"ג�קפ"ב�דף�מלאכי�ירבם'
�דמ"ש�וכהב�הרשב"ץ�דברי�לדחוהידו
�והאר.ך�כבוד�ררך�הוא�שאלה�מהל'פ"ה
�מ"ש�אך�ברורים.�ודבריהם�עש"בבזה
�אלגאזי�מהר"ש�בשם�שם�מלאכי�ירהרב
�מאתים�נולד�שהרמב"ם�ארם�הולדוהבס'
�לו�אין�הלוי�וסף�רבינו�מות�אחרישנה
�שכותב�מלאכי�יד�הרב�על�והימאשחר,
�שהיה�הרשב"ץ�מ"ש�שאם�בשמוזה

�לו�הוקשה�מיגאש�ז'�הריי�הלמידהרמב"ם
�אלגאזי�מהר"ש�דברי�יסבול�איך�כךכל

�קה(�בזה:�להאריךואין

�השכחה�עומר�בם'�שראיתי�חרש�הוראה
�על�מו"ב�בסי'�שכהב�משליפי'

�כמ"ש�וז"ל�בנים�בני�זקנים�עמרתפסוק
�ז"ל�הריא"ף�פמירת�בשעת�הרמב"םעל

�שנים�ה'�ככן�והוא�ידו�ונשק�אצלונכנס
�באותה�אלא�שוכה�למה�זכור�שלאואמר
�מחכמתו�עליו�והאציל�וברכו�שנשקונשיקה
�כי�יתכנו.�לא�קכתנן�ודבריםעב"ל.

�פמירת�אחר�שנה�כשלשים�נולדהרמב"ם
הרי"ף

�ציון�מנחםהגה
��ת"ס�גת1ך�ר6ס�ס�סעס�ס:זפס����פ.י�כס"ס�גט,ת1�סרתכ-ס�ס�קג(
�סרטג"ס�חג'�ס'והסין�דגיי�כסס����ניוח�פתת�עקמו�גדנעי�מיוחסין�דגיי�ג6ן�ערגן�נטה��כמחגר�סרגקד(

�תמ"ו����ססרתנ"ס�ע��נוי1�ס1כ6��ק��דון�רנ���������תגע�מס"ס�תת���סיויל
�תת�ס���סטרית�תו��י�ט��ודפס�����פחס���גחטנ1ן���שחי�טטס�גס�תת�ג,�דסו6מטרוח
�גס�ך�ס�רס,�סדת�תרן���מ��כת"ס�ך��ר'�כגרי�ג�����טניס�ו�ר�גע)�כפסחת�כ6תתיסרס
�תתי�סועף�ר�ן���מסטרות�מנ�ן������ות�נודן�דטת�תיגס�ס�סי'�גה:ג��טעה�

��ן���ג�
�ג��סס�ס:טן1ת�ט��ק�ס�ס:ט:ין����ס1ס'ף�יר�ס���כ�ת���רם�תת��י��סס��טר1תתט�

�מסל�פ���וקתט"ט
�טיט�יט:יך�פר'�ע"ס�וסף�מ"ר�ט1ר'�פר'�ק��וו����גדף�סס�וע'�ר"מ�סרמג"ס�ח"�ו�ו�ונעתקה(

���ע1ת�פ��פיעסמס:ס���ס�סס�וגמ"ח�ת"ו�מ"כ�ס�ר1ת�ס'�מ"ג�ס"ט�ס�ח'ן�ס'�טרטג"סשסג�
��כ����רנו�לס"�סלך�גר'�ו��ס��סר��רכו�סר6ס�סו��תס�מסנ.ע'ן�טפרי�כ6�����ן�כוס�ג'
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עה�נדגליםממערכת
�במקו'�רק�אמה�שהעניו�אלי�והקרוב�קי(הריפף.
�הרמב"ם�והיה�מיגאש�ן'�מהר"י�צ"להרי"ף
�הרמב"ם�בי�קבוע�והיה�שנים�שבעבן

�מיגאש�ן'��מהריי�הרב�שברכהואביו
�להאציל�הלוי�מהריי�ושכוון�פירותעשתה
�למהר"י�רכו�קראו�ולכאן�מחכמהו.עליו

�הלוי
�י"ב�דף�הדורות�קורא�כס:�כהבהרמב"ם

�שהרמב"ם�הוא�ירוע�ועלע"ב
�ן'�הלוי�יוסף�ר'�הרב�של�הלמידוהיה

�מקומוה�בהרבה�הרמב"ם�וכ"כמיגאש
�הלוי�יוסף�הרב�רבותי�הורו�וכןממפרו
�כהב�שכן�ומ"ש�עכ"ל.�הרי"ף�ר"לורבו

�אני�מספרו.�מקומוה�בהרבההרמב"ם
�שמזכיר�נחבור�מצאתי�לא�כעההרל

�אלא�ורבו�הלוי�יוסר�הרב�רבותיבפירוש
�מקומות�בכמה�אבל�שאלה�מהל'בפ"ה
�בחידוש.�והרמב"ן�סתם.�רבותיכותב

�הרפוס�על�זה�עלו�מקרוב�חרשיםשבועות
�בשם�דשאלה�פ"ה�הרמב"ם�לשוןהביא
�וכתב�הנז'�ורבו�הלוי�יוסף�רבונורבוהיו
�ית:ב:�הריץ�והוא�מרבוהיו�א'�עליושהקשה
�דלפי�אקהייתא�בה�דמקהו�נודעוכבר

�דהרמב"ם�אפשר�לא�השניםסדר
�מיגאש.�בן�הלוי�יוסף�מרבינו�תלמידיהיה
�וכמ"ש�דבר�פשר�לכלל�באחי�בענייואני
�עי5�טי'ן����ח'�אוה�נוין�דףבח"ב

�הןס��וס�ר"ס�ס
�גקו:טרס�תו3����ט���ן�דף�ס�ר1ת�ס7לנת3

�כחימר�תורס�ממס�גי�ס:ניך�דין�רכים�סר�צמןיגן
�טמ��ס'ס1ו1ת�יסוד�סטס1רס�כסס�מתחיו�סרמנ"סוקע

�מס.�טו�עוד�ןעס.�ס"רן�ט�ס���טס"ססח;טס
�כח7ר1�טכס�רכיב��ככ�סיס�שים�טסן�גי��י1ר��
�����ססס�מו�ג�ס�סס"מ����ונתפתח��ן6

����תר�עתו�הר�ן;�טס��יו�מימון�ר3י�ה�ס
�סמר�אגס��וג���נסס�וט�ך�ס:ס�גי'�טייטסרג�
�גחך:��ר����גסך"ס�כטס.ת�מס�רקח��ת'�

�הובאה�צרפת�לרבני�באגרהו�הרמבייןבהב
�הרמב"ם�על�פ"ה�רף�לחכמהבמצרף

�המאריכים�דרך�עוברי�שאלתם�הלאז"ל
�הרב�בההלה�מליצה�הטפליגיםלשון
�אמונתו�בתוקף�חסירוהו�במעלתהגדול
�בנרבת�יחוסו�בגרולה�ענוהנוהובעוצם
�הנוראים�במליו�הנפלאים�במעשיוכיסו

�וחושק��דבק�אלהיו�ביראהבהיותו
�ומחבקן�חכמים�רברי�אוהב�נושק�בהלמורנו

�עטרות�לנפשו�ומחמר�עיניו�מחמדהם
�רקרקהם�אם�ספריו�ראיהם�אםלראשו,
�באיומורין�מבעם�אותו�השטעהםבחבוריו.
�הקנה�כל�השמים�אם�וחמוריםבקלין
�מי�וכו��להורה�סייג�עשה�ולאונזרה
�בוסים�כגבורים�היו�אשר�הצדוקיםהכה
�ז"ל�הרב�הלא�לשוסים�הביהום.ם�נתןמי
�סוסים�רובכי�והוביש�עטו�ה'�היהכי

�יגורו�מפחדי�המלך�מביה�אדיריהםוהוציא
�האיץ�מעמי�ורבים�חרדיםומשאהו
�רבוהי�לפני�עלי�מעיד�והננימתיהדים,

�שבכל�אמת�ממגידי�טמענו�כי�ואריןשסים
�עוסקית�רבוה�קהלוה�הימן�מלכוהארצוה
�שם�מזכירים�והיו�לשמן�ובמצוהבהורה
�וכחיי�וכיומיכון�בחייכון�קדיש�בכלהרב

�עיניהם�האיר�אשר�מיימון�בר�משהררבנא
�מהן�לבטל�אורה�בקרן�והעמידןבהורה
�כטים�היו�כי�המם�וכובד�קשותגזרות
�הרים�הגלות�עול�ומעליהם�מרמםחוצוה
�ועוד�עכ"ל.�ושרים�כו'�ממשא�מעטויחלו

�באורך:�ע"ש�הרמכ"ם�בשבחהאריך
�פראג"י�יעקב�מה'�הרב�בתשובוהראיהי

�ועל�שכתב�ס"ה�סי'�כ"ימהמה
�ומחכמי�מצרים�מגאוני�מקובליםאנו

�וארץ�המערב�מסוף�הקהלות�שכלהמערב
�ופרס�צובה�וא-ם�נגזרים�וארםמצרים
�חבור�פי�על�לההנהג�קבלו�כלםותימן

�מארי�שהוא�מצרים�בארץ�ובפרםהרמב"ם
�שמפוימם�כמו�הורה�ולמדם�רבםדאהרא
�וכמו�מצרים�בארץ�תקן�תקנותשהרבה
�נסח�בעיניני�שראינו�אמון�נא�פהשידענו
�כימי�אמון�נא�פה�כותבין�שהיושפרות
�בתגר�ופ'�פ'�ידינא�בין�חצר"והרמב"ם
�ואורו�ישראל�נר�ישיבת�מאקאםפכנדייא
�רבי�הרב�הדיין�כן�משה�ורכנאטרנא
�ובוא�וכו��נפסה"י�על�פ'�ואשה"רמיופין
�דירת�שעיקם�הרמב"ם�מעשה�גדולתוראה

�בתחלת�אמון�נא�פה�היתההרמב"ם
�קהל�היה�ובזמנו�מצרים,�לארץביאתו
�כנגד�מזער�מעט�מצרים�שבארץישראל
�היו�מצרים�קהל�רוב�שכמעם�עדהקראים
�שכמעט�עד�הקראים�מעשה�אחרנושים
�מקוה.�במי�נדה�מבילה�מהםבמלה

�והלך�אמון�מנא�דירתו�עקר�כךוכשראה
�מצרים�קהל�כל�והחזיר�במצריםונהישב

לדרך
�ציון�מנחםהגה

�סרט�ס�סיד�י��ת�ס�ר'�דרך��דס�ס"ט�י3ט!�תתס"ג�ס,�סר�ף�פטר�ס'טח1�ק1ס"ד�גט!�הר'�ס'קו( �סטיטס�סי��סעסק�תתק�מ�סגת�ס"���סטט7�סס:ס�������ק7ס"ח�תסי�ע"ס�תת�ס��תת�נ
����תתקן��ס'ס"
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נצוליםםמערכת��
�ממנו�שקבלנו�ומה�משה.�תורחלדרך
�שהמבול�בנק"ח�תשבע�אשה�שכלוהקז
�וכותבים�סאה�מ'�בו�שיש�מקוה�במילנרתה
�בק"ת�בש"ח�עצמה�על�וקבלהבכתובה
�של�רבם�דהרמב"ם�נמצא�וכו�שהמבול
�ללכת�וחייביט�תורה�שלמדם�מצריםארץ

�ק��עכ"ל:�דבריואחר
�היו�פא"ם�שבעיר�המרובין�מפישמעהי

�ח"ו�לשדוף�הישמעאליםרוצים
�שסמנו�דין�שדן�שהיה�מעשה�עללהרמב"ם

�ושמות�השבעות�ע"י�ונצול�להם�בוויהיה
�הרבה�וענינים�נסים�ומספריםהקדש.
�שמעהי�ומקרוב�פרק�באותו�לושאירעו
�לו�שנתברר�מובהק�רב�גדול�ארםטפי
�קצ"ח�בשנת�היו�אלו�שענינים�גמורבירור
�הךמב"ם�שהוא�מוכרח�וא"כ�הששילאלף
�פאסי�אל�הרסב"ם�הנז'�הנסים�ובעלאחר,
�אותו�שמזכירים�כ"י�בספרים�ראהוכך

�התלמוד,�בתירושי�וכן�אלפאסיהרמב"ם
�אותו�קורין�החזק'�יד�שחיברוהרמב"ם
�תתמה�יאל�קה(�עכ"ר.�הספרריהרמב"ם

�הרמב"ם�היה�הרמב"ם�בימי�שאפילו�זהעל
�כמ"ש�הרמב"ם�של�עירה�מקורמובאאחר

��הפילין�הלכות�בכ"ממרן
�שהרמב"ם�נראה�יוחסין�ספר�הרבמרברי

�בתשו'�והרשב"ץ�שנה.�ע"החי
�שנה�שבעים�חי�אשר�כ'�ע"ב�סי'ח"א

�כ"י�להרמב"ם�ר"ה�פי'�בסוףומצאתי
�רבינו�הנניד�מכתיבה�וז"ל�שכתבהנזכר
�לרבינו�נולד�משה�רבינו�הרמב"ם.�ניןדוד

�שנת�י"ד�יום�ניסן�בחדש�אביומיימון
�אלפים�ד'�ליצירה�לשפרוה�תמ"קאלף

�העה"ז�מן�ונפמר�בקורמובה�ונולרתתצ"ג
�לשמרות�הקי"ו�אלף�שנה�העה"ב�לחייוזכה
�קט(�מנת,�לחרש�כ'�יום�בשבת�ב'בליל
�מיון�בחדש�לאביו�נולד�בנו�מריואבא
�ימיו�כסליו�י"ח�בשבת�ב'�בלילונפמר

��ומחצה�וחמשים�אחרושנותיו

�המכונה�בויימון�בנר�כמנשוה�דורגלקג�
��ח��קדם�סיכל�סייןאלבאז

�איפאמי�מיימוז�בר�מלשה�וץר:נקגכ(
��וכו��סטטתי�ו"ס�סרט�סטיין

�מקורמובא�מיימר1�בך�משה�דץר:נקגנ(
��וכו��מתעתי�ך"ס�סרטכ"סטסן

�אימרלן�מה'�בזמן�ק��בלינץ�כ8ןץך"כןקגד(
�ממנו�ושואל�חה"דבעל

�כ"ב.�סי'�מהרא"י�בכתבי�כמ"ששאלות
�ומזכיר�שע"ז�שנת�ונדפסו�שויהוחיבר

��מ"ב�בסי'�קולון�למהר"יבתשובותיו
�ע"ר�י"א�דף�יעקב�באר�להרבוראיתי

�ממנו�דנעלם�מור"ם�עלשהשיג
�הסליחה�ועמו�מינץ.�מהר"מתשובות
�מהר"ם�יתשובות�של"ג�שנת�נפמרדמור"ם
�השיג�אשר�וגם�שע"ז.�שנת�נדפסומינץ
�השגע�כ-כ�אינה�מלך�מערני�מהרבהנעלם

�נרפסו�לא�עריין�ברכות�מעד"מדכשחיבר
�נדפפ�שמעד"מ�והגם�מינץ.�הר"פשו"ת

�אח"כ
�מרבנן�מכיך�בז�משה�כמדץ'קנס(

�צפם�בעה"ק�קשישאיקדישי
�אוזירא�ומה�ש�רופא�מהר"ח�בזמןתוב"ב
�הית�והוא�כנה"ג�ומניאו�היום�סדרחיבר
�בגליל�אשך�זיתון�עין�בעיר�מתיבתאריש

��שנה�שנתונדפם
�ע��כדנתם�בנן�כמשנץ�כמןץך"ךקנו(

��כח"כ(�מפסויקס)
�סי'�טרגל*רת�כפשת�כמ4ץך"ךקגז(

�וזס�ן"ס�ירוס)תיתלתיד
��גח"ט(�וכו'�מגססקסים

�משת�ה"ר�בה"ק�כמשוץ�כ8דץף"ךקכמ(
�סו:�ציין�ברושליישדי

��הח"ג(סחגופס
מהר"ג

�ציון�טנחםהגה
�פ"ע�תפוסת�תגמ'�דגרי�עי���פיקסס�הע"פ�סרתכ"ס�דכרי�יח1ת�לנו�דצן�כי�מי"ג�גספר1�סו)כ"חקו

ע"ס1
�סוטנ"פ�חתון�סמורס�ש"�סר�ס�תס1נת�גן�מת"ד�ג'כסרינ"סי�וטג��ע"ס�ע��סת1ג��מספט'

�כעוטו�סןטכ"ס���������ת�עג�����דכר��לסגין�יסוכר�ס6ס1ל������������כנתי�בק'�יג1

קט(
�גת:ס6סר6יתי

�תקריס�סי�רי,��מכת�ג'�תתקס"ס�יפער�ימן��ד�גו%דנתת�ס�דסע"ס �סב��כרקת�ס�טןי���ק�י6י��עילית�סעי,ס,
�יס;

�כסגיי�ע��י�ס��תגונב����ס"קי(
�גחא�מתן���מל"י��ג;ווית�מין�תכנוס�ס

�א1וגת�גד"ק
��ט"מ�ו��ט�ק�פקג�סג"מ�גזמן�סק�ת"ס
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עזנרוליםמטערכת
�הלדי�משדלם�בנשה�מהנ"ךקגט( ��כ"י�אנשים�בזרעתשובתו
�חהימה�בקשיש�נמוטים�בפד:ך"ךקם(

�רוראן�מהר"ש�השו'על
�בח"ר�הראשון�במור�אביי�הרבוהסכמת�

�שם�חתימהו�ועוד�מ"ז�סימןשבתשב"ץ
��מ"מסימן

�מגורי�נשרה�מיצה�ככהר"רקס�
�המשורר�אניהאריז"ל

�כל�שמידר�נחמד�ס'�חיבר�נאמרהמהריי
�ומכילתא�וספרי�ומפרא�בש"ס�ר"לדרשות
�מצוה�בכל�הכהוביש�בסדר�דינאלענין
�ממוררים�דמצוה�פסוקי�פירוש�שיהאכדי
�ושגורים�רז"ל�ודרשות�יהדינים�חלקיבכל
�רלהוהיו�על�שוקד�אדם�אשרי�חכם.פי
�לשונו�על�חסד�והורה�לשמה�הורהוזו

�מי�אשרי�יאמרו�שלו�דעכד�הואלגרמיה
�לו�נא��ושמו�בירו�והלמורו�לכאןשבא
�מאר"ץ�שנה�בקישטאנרינא�ונרפט�טוב,לקח
�ודמשק�מעלה�של�בישיבה�נתבקשוהרב

�בקיב,ן�מצאתי�כן�קיא(�אשם�שנתמנוחתו
��כ"יישן

�קיב(�נחמן(�כן�משה�רבינו�והרהבתןקסב(
�כסרסו�ז��מקרח�כתכ

�חכמה�וכס�ולס�סינזגית�דו��ריקנ6ס6ס
���זכ0���סןיגין�כהי'�נסס�עפיסזסר.
���זוחכתם

�סיס���וכהרות.�כי�כזקג,ת1
�ו�נרם�עורק)�ר'�רנו�סר�ען��מקטין
��י�נג6�סע2ס�סעו5ס�ותס�יקי��ס5מךס
�תלמיד�היה�וגם�עכ"ד,�כגודע�סדרךקפ�ת
�ההוספו��בע-י�מרבותינו�אחר�מראמרבינו
�אלעזר�רבינו�הרב�שגם�שכתב�מיויש

�ק"ג(�רבו�היה�הרוקח�ספר�בעלמגרמיזא

�שבועה�פ'�כ"י�להרמב"ן�שבועונוובחידושי
�מאיר�ככה"ר�נתן�רבינו�דרבו�כהבהפקדון
�בר�יצחק�רכינו�ממשפחת�הרמב"ןוהיה
�בהשובות'�הרשב"ץ�כמ"ש�אלברגלוניראובן
�פ'�דף�חיים�ארחות�ובס'�ע"ב.�סי'ח"א
�מורי�מפי�קבלהי�כתכ�והרמב"ן�כתבע"ג
�בר�יצחק�רבינו�מרבו�שקבל�יהודהרבינו

�לגלוי�הרמב"ן�וזכה�הצרפהי.אברהם �בפירושו�וימזיו�לטוב�זכור�הנביאאליהו
�רבינו�כמ"ש�מאד�עמקו�האמת�ע"דלהורה
�פאפירש�מהרים�הרב�ובבר�זצ"ל.האר"י
�בפי'�הרמב"ן�רמזי�לבאר�ס'�חיברכ�ן
�מהר"י�חיבר�הפשט�דרך�ועלעדיה,
�הרא"ם�טענוה�ועל�לפירושו�פי'אבוהב
�בעדו:�להליץ�שמואל�נסקי�הרב�חיברעליו

�בעל�הרב�הם�הרמב"ן�תלמידיומגדולי
�והראיה�יונה�ורבינוההרומו'

�דוד�ורכינו�הדרשות�בעל�והר"ןוהרשכ"א
�בהירושיו�הדיר�הר"ן�שמזכירובונפיר

�לסנהריין
�משבצוה�בחלק�א"ת�מגדים�בפריוראיתי

�הרי�וז"ל.�שכהב�ע"כ�ל'�דףהב
�הרי"ף�על�שחיבר�א'�היו.�יונהרבינו
�גירונרי�לר"י�היראה�ומפר�השובהישערי
�וכו'�והרשב"א�הרמב"ן�היו�הלמידיואשר
�אחרון�היה�אויה�יונה�רבינו�הואוהשני
�גירונדי�יונה�דרכינו�נודע�וכברעכ"ל,
�הרשב"א�של�רבו�והיה�ו;רמב"ן�הלמידהוא
�טיין�ח"ב�בשה"ג�הארכני�שכברוכמו

�מנירוגרי��כהסיר�ייגסרבינו
�הרמב"ן�של�חבירו�אחר�יונה�רבינו�היהאך

�רבינו�הרי�וא"כ�שם.�הוכחתיכאשר
�היטב�ודוק�קמאי�מרבוואתא�הוויונה
�בשה"נ�כעניי�אני�מ"ש�ועי'�קצרהי.כי

�ח5נוידי�סיין�ט��אות�תי"ו�מערכתח"ב
��גל(רכינו

�ומקדם�ההלמוד�על�חידושים�חיברהרמב"ן
�לו�בהרא�חירושי�נרפסוקרמהה

�נ"ו�סימן�בהשובותיו�טהריב"ל�וכתב�ל.
�מפקי�הוו�שבחבורה�המעיינים�דבמפרדנ�

�שקיל�ורכן�הרמב"ן.�בחידושי�רנוראזקוקין
���יבתרא�הרמב"ן.�כחידושי�הרבוטויי

�נ"ך:�וסימן�נ"ז�וסימן�נ"ומימן
�דאנון�משה�למהר"רראיתיוכבר

�אבוהכ�מהר"י�האמירמפורטוגאל
�ברביי�כללים�כמה�שכתב�כ"יבכלליו
�וכתב�מאר.�עמקו�כי�בחידושיווש-מב"ן
�הרמב"ן�חי'�נדפסו�דלא�שםמהריב"ל

אלא
�ציון�מנחםהגה

�����ג���ן�רינן���ל��ולפ��סר��ו��ר1ת�כס'�ס7י6�נ��כו��ת�ו�ר"ח�נכס�ס�ס��ןקיא(
��חמךס�ג��ס'�ג:קרתת�גנ��ק1ך����ר��גרכ�חתן�זה"�ע"ס�ק'�ס"�ח"כ�רסס�כ"�ח�תג�ט

�ן�ן'ס�אנת�כס'�����גחגר1ן��קנר����ט'�כין�ס���ר���נ6�תתק�ר�מס'���ד�תגיר�ז.קוב(
�סקין2�ר1ן�ג:ן��ן��ך�קנו�ת����נ"י�זמרן�סוס�ע"ס�גן�ת"ל�ס��כעש(�ט:קכר�ג'כסס�

��סקדמס�סרטן�ס!תט'
���ג����תקר1ג�וט��פס�ע������יטר.�סרג�מ:תס�כסיף�ס1ג6�סרטכ"ן�ת,גרת�כן�ר6ס���ןקיג(

��סברס�סת��ת�סוטג"ןדגרת
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נרוליםממערכת�
�מהר"ר�מהרב�נעלם�וזה�בבהראאלא
�והבאתיו�מ"ו�סי'�בחשובה�אנג�לברוך
�סרסג���טיין�בס"ד�השי"ן�במערכהלקמן

�לקדושין�הרמב"ן�חידושי�נרפפוומקרוב
�ואני�קיי(�ונרה.�ומכוה�וגיטיןויבמוה
�ע"א�שבועוה�תירושי�בכ"י�ראיהיהצעיר

��ז"ל�לוחולין
�מסכת�הרי"ף�הלכוה�תשלום�חיברהרמב"ן

�הצעיר�ואני�בכורוה.�ומסכהנדרים
�ולשונו,�הריעף�כמוגית�והם�כ"יראיתים
�הנז'�במסכהוה�הרא"ש�מביא�אשרוכל
�קטו(�הנזכר:�מהחבור�הוא�הרמב"ןמשם

�בהלמוד�חכמתו�גדולת�הוקף�מלבדהרמב�
�בחכמה�חכם�היה�עור�האמתוע"ד

�כמ"ש�ופילוסוף�מובהק�ורופאהמחקר
�וכן�ז'�ד'�לחכמה�במצרף�יש"רהרב
�שהרמב"ז�ק"ך�סי'�הרשב"א�מתשובותנראה
�למרן�הביה�בבדק�ועיין�קטו(�רופא,היה
�דחירושי�ודע�שם:�ובכנה"ג�קנ"ד�סי'י"ד

�שנה�במיץ�שנדפסו�לכתובוההרשב"א
�הרב�הגאון�בגנזי�רהיו�שם�כחובהקכ"ה
�ובהרייהו�הרשב"א�שם�על�יעקבשבות
�שי"ן�מערכת�בנרפס�וכחבהירהימנא
�חידושי�נדפסו�דמקרוב�סרס��טיין

�ההבוננהי�אח"כ�אך�להרשב"א.כהובוה
�ממוגית�הרמב"ן�חידושי�שהםוראיהי
�מקובצת�שימה�מהיך�לי�נהברר�וכןלשונו.

�מישרים�החזינה�עיניך�כאשרלכחובוה
�ז"ך�בדף�הנז'�כתובוה�בחירושיוראיתי
�הלכוה�הרמב"ן�ביד�שהיו�שםשכתב
�רבינו�וכ"כ�עצמו�הרי"ף�מכ"יהרי"ף
�ועתה�י"א,�נתיב�ריש�במישריםירוחם
�ז"ל.�להרמכ"ן�ע"א�חידושי�נדפסומקרוב

�כ"י:�לשבה�הרמב"ן�חידושיוראיתי
�מיוחס�השירים�שיר�פירוש�בכ"י�ראיהיגם

�רמזים�והוא�קלף�על�כהובלהרמב"ן
�כל�מנה�שלמוהיך�זריה�ובפסוקיסודות
�שאין�פקפוק�לי�נולר�ומזה�מצותתרי"ג

��נ�גדול�הפרש�דיש�מהרמב��הנז'הפר
�המצוה�בם'�אשר�להרמב"ן�המצוהמנין

�בפי'�אשר�המצוה�למניןהמפורסם
�קיי(הנזכר:

�הרמב"ן�דחידושי�כתבהי�בנדפםובבר
�זקוק�יצאה�אש�ובספרר�מארעמקו

�ממעיני�תלהמ�להב"ה�ואיהי"הלבא"ר
�כאשר�הרמב"ן�חירושי�בלמדםהישועה
�המאזין�מהריב"ל�הגדול�להאשל�רואהעין

�ו"ס�טי5�טיין�בנדפס�וכמ"ש�בנוומעיד
�עינינו�כן�ועהה�וכו��ח"�חיכךסרנזכ"ן
�יצחק�הרב�קשמיליא�לגאוןהרואות

�הזהיר�שלו�ההלמוד�בררכיקאנפנטון
�כל.�כי�הרמב"ן�בחידושי�מאדלרקדק
�בו�יש�ולא�במדה�במשקל�במספר-דבריו
�בכללי�הרבה�שם�והאריך�אחה.�אותיתור
�כמה�המעיין�יראה�ומשם�הרמב"ן.לעיון
�חכמת�וידאה-�הנוראים�דבריועמקו

�ענינים�כמה�כוללים�אשרהראשונים
�ילבש�ורעדה�הקרושיםבדבריהם
�לרכר�שאין�וק"ו�דבריהם.�עללהקשות
�הלמיד�דרך�שאינו�רבר�שום�ח"וכננדם
�מחזיק�הקמן�בס'�ע"ז�העירוהי�וכברלרב.
�ראיתי�עתה�והן�רמ"ד.�סי'�א"חברכה

�מקובצה�בשיטה�הביאו�ז"ללהרמב"ן
�וז"ל�שכהב�ע"א�ריש�קל"ח�דףכתובוה
�ראשנו�נוהנין�אנו�מחוור�זה�שאיןואע"פ
�והמכיר�עכ"ל.�הראשונים�רגלי�כפוההתה
�הרמב"ן�שאם�בעצמו�ק"ו�ישא�מקומואת
�הגדול�האר"י�והוא�לזמנם�הסמוך�ל

�רבוואתא�על�זה�אומר�הוא�אריותבמעונוה
�הראשונים�לגבי�אנו�נאמר�מהבקמיה.
�א"ח�ברכה�מחזיק�ובקונמרם�בוהךודי
�הב"י�מרן�מ"ש�הבאתי�ק"ע�סימןח"ב
�הרשב"א�על�שכתב�המור�על�קי"ב�סימןי"ר
�הי"ל�דלא�הירושלמי�מן�כן�נראהואין

�דנהירין�מאן�על�ליחשב�ניחן�ולא�כןלכהוב
�בדירן�ואנן�ע"ש.�וכו'�דרקיעא�שביליליה

הרמג"ן
�ציון�מנחםהגה

��מס'�קוס�ע!�����סג,ע,ת�טגנת�ט"ו�ח�ן�סגת�מס'�ט)�גס�דפס�סיס�טיקיד(
�עס�סק5ר1ת�סרי"ף�סי'�וגס�����מסר�ט�סג'��פ��לחג���ר�עם�גג1ל,ת�דל'ס�סי'����וגסתקטו(

��סרטג"ן�סרת�גס1ף��פסו�כ1ר�חרמי�ס��מ"�גס�ס'�ס'�גסס�ת7��קר�ס�ו:מ��סריטג�פי'
�ת�סטנת�גידו�טקס�סגמטט�עד����ס��טד�תתק�ג�טס:�מזך��סר�סס:י�פ'דל,�דון�מזך�ס,כ�וס"קמו( �זדת�יגג1י

��קסט���ט�י���סגתג�כ��סרמג"ן�טרטרת�ג:ר6ס�סמיך�פגי�עותד�ס��ע1ד��ג��גן�סרקי
�גלשות�ג)�פין�וסריס�ו��ספד��תרס�ג6�וכגר����גדפוס��ול,�תיג,�סוס�ועד�תקג*ד�כ�טוג6�לסםקיק

�ועי'��ס�ג)�ת����סלם����ך�סר6ג��גן�ר"ג�תיטייל�טורך�סר'�רק�����י�גל1ר,ת
�סמיך���ערס�פר�ן���משס"ס���ע��מרס"פ(�מסגס���ליק�ט'�י"ג�פ.ג�פרד��ע)�סרן�ג�ר
�סרמג-ן�מטיס�סיפך�ססטס�ט"מ�פ)ט1ן�ט"ד�גר��מסיגן�סטים�ס6טל�סגדך�ר��יגר'�ממפרס�ונ�סלמס
�תופיות:�ת)����עס'ת�כפיל,ס1�����ו��ס,ס�סז1ל�עי��י�תטס�ע"ס�וגו'�רקיס������קר6��טס"ת
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עזנרוליםםמערכת
�לשבועוה�חידושיו�נדפסו�מחרשרמב"ן

�במערכה�לעיל�נמ"ש�הלקומוהום'
�בם'�ושם�נח���ק,עות�עייןלס"ד

�קבלהי�נהב�ע"ג�י"ר�דף�בפסחיםהלקומוה
�מרבו�שקבל�זצ"ל�יהודה�רבינו�מוריטפי

�זה�כלשון�כהב�וכבר�הצרפתי.ריצב"א
�ע"ג.�פ"נ�רף�חיש�ארחות�ובם'בשמו.
�רבותינו�של�הלמידם�תלמיר�הרמב"ןזלהיות
�שבחן�מונה�היה�הוא�לכך�התוספיהבעלי

�באגרוה�ומ"ש�דגרמי.�לריניבפתיחהו
�אוהו�ונצטער�צרפה�חכמי�נגר�הרטבים
�שלמה�של�ים�בהקדמה�מהרש"לצדיק
�בו�והלו�הרמב"ם�דברי�שאינן�הרובעל
�שנהכוין�ח"ו�דכר.ו�הם�ואם�מריקי.בוקי
�חכמי�על�אלא�ההוספוה�בעלי�רבוהינועל

רפת
�אחרים�

�המקומות�לריחוק�בזמנו�כי
�ולא�התוספוה�בעלי�מרבוהינו�שמעלא

�ערכם:�וחין�טיבן�לונורע
�הראשונים�על�מוב�מלין�מלאךהרמב"ן

�הלכוה�בעל�הנאון�לישעויצא
�המצות�בם'�הרמב"ם�השנוה�לישבגדולוה
�הרמב"ם�על�ולהשיג�להשיב�והרבהעליו

�על�הראכ"ר�לקראה�והלך�שרשיו.ולשרש
�על�זכות�ולמד�הרי"ף,�על�שהשיגמה

�אפס�הזכות�ספר�זה�על�והיברהרי"ף
�המאור�את�מלחמה�וערך�נדפם.קצהו
�להציל�נלחם�ה'�מלחמוה�כי�הרז"ההגדול
�להרו"ה�הצבא�אנשי�על�יפקדלהרי"ף
�תורת�ס'�וחיבר�רעים.�המים.�בס'הובא
�ונדפסו.�דגרמי�ודינא�נדה�והל.האדם
�קיח(�ומוסר�נחכמה�אחרים�חבורים�חיבריעוד
�בכ"י:�הרמב"ן�לבן�ביצה�חידושי�בידיויש

�ב"י�מרן�בזמן�ניגךון�כמף;ך"כןקסנ(
�ועשה�עבודה�ס'�פי'חיבר

�זצ"ל�יונה�מרבינו�היראה�לספרהגהות
�קיט(��נח"כ(�תמס�עכודסוטיין
�נרעיל�כ"ת(�משה�מהרירקמי(

�עיין�מסאכמשוב�וכשדץ�כפדץך"ךקסם(
��נח"נ��מירותסגים

�נזכר�זנךנמניידץ�כשהדץ�כפדץך"ךקס�
�ר"ו�סי'�רוכל�אבקהבספר

�קכ"ר.�סימן�שם�צפת�רבני�עםותהום
�איוטה�חיבר�עונקינירה�יצחקוכמה"ר

�של"ו:�שנה�ונרפסכנרגלוה
�עיין�משתנא�כזשה�מהנ"ךקס�

�גת"נ��תנגסחס
�רגיגו�עיין�כמכ~רנממיןא�דץך"כןקסת(

�קכא(��ר"ת(�מרותרוניעקכ

�נח"נ��מדוס�גר�פי'�פיצאנמיקסט(הר"מ
�דיין�פרנמפךרמן�ומשדץ�כמןקך"ךקט(

�זה�חיבר�אמשמרדםבק"ק
�על�היסב�ובאר�המכילתא�פי'ינחמנו
�מופלנ�זקן�היה�ספרים�ושאר�ח"מש"ע

�והוא�ירכו.�יוצאי�נפש�ע'�שראהושמעתי
�באמשמרדם�נדפומו�גדולה�המקראהדפיס
�פי'�וחיבר�נוספים�פירושים�כמהעם

�סביב�ונדפם�המקרא�כל�עלמלוקם
�קכב(��הנזכרלמקרא

�פרובינצאר�משה�מהך"ךקע�
�שבעיר�קשישאימרבנן

�וסיעתם�והרמ"ע�מרן�בזמן�יע"אמנטובה
�כ"י�ובהשובות'ו�ככ"י.�והם�שו"תחיבר
�השכ"ד�בשנה�שהשיב�אחה�השובהראיהי

�במנמובה�הקן�אשר�דרייני�שודאובקונמרם
�כתוב�ההוראה�בעניני�דינו�וביההרמ"ז
�אם�כי�אחרונים�בהשובות�ישגיחושלא

�ומהר"מ�כנה"ג�הרב�שרומזהתשובות
�צעקה�גדלה�אךפרונינצאל.

�ריב"י
�בינו

�ונדפס�קידושין�עסק�על�דורו�חכמיובין
�קכג(�קשים:�דברים�בו�ויש�זה�עלקונמרס

�מרומנבורג�קרנם�כפושך;�לבניקעכ(
�נחת��סרגם�ס'טיין

מ"י"י�ציון�מנחםהנה
�סנתז,�תעל�מקן�ס'��רם�ע"ס�פ"�����גן�עדן�סג�ס�ס'�סח"ס��ר�ס'�כתו��תס�תסס�נסס�קיח(
�

���ת"ס���שסך�סי'�ס�סו�כ1ת�נסרקסעס�ה:טר'ס�סטיך�����ויכ1ת�ס'�וכן�רקס�על�פס�פרט�וט�ת
�נחן�גי��ף�כ"ג�ס��ט'����סד6נו�יק�י�ט6רעי����ר"ת:ך�סר6ט'�יסגימר�גריסטי�י�פצייסג1מל
�דר0�סדר0ס�נדפס�וגסת�מס"ק�שיך�עקומו�טו1ג���סנגרך�ק�ס�מר1ג�ח"ו�ר.נ1��ס�ת�סר%ג"ן�חן

�ת"ח�גגורת�וט�סי'�פת��נר"ק��סר"ס�גסג'��עלטיס�ר��סר1פ6�גסלג�סרט��כעל�ג'�סל�תצטירוקב(

�כ�ג�כס)�סרג�ת���זס
��ט6ח�עע"

�ס
��תכ��נ�ף�טמ"ך�ו�רתי'ו6���ק�כקרך�מסריססג'

ק
�חי.�ו!ע"ק�ט"ב�ריג�יס�טס�גטר1ך�ס1נ6�פי:ט�

�כ;י
����ו��ג��קוס�גטם���סויגו�נ�ריער1ך�ס'

�חופתת�ר�ת�וכיתי�ספת,�חי1�פ"ט�יס�ס�נפט�גסס�גסס�ס�ר�מורת�סקד,ט�ס'�סי�ט'י�ה"�גטקכב( י
��טס�טחה�מספלי�עי�פ"�חי'�גס�ת,�ס1ע�וס�כסחוס�מסרסס"ך�����כתרס�סגתני�ספלו���סקל1טס�די
��ו"ג�ס�ו�סי�כמ)ע1כס�סטרקכג(

ס ���י�העלויו�געק'�ל��תסרג�יקל�גיל�טס�כסטר,�כעתפ �ר"ת�תו�ססלטס,����תלת�ללס�ר'�גסס�����רג1יס�ד'�עוד�ס"�ידיח�דג6מר�י)ק"ת�ח"ןקלו( �ע"ס,�סעד�ערך�כערוך�סג�ר�ישקק�גר"ק�ור"מ�סר6ג"ד,�ס)�רכו�ת���גר"י�ר.ט�יתי6ן,�כרכר"מ ��ור"ת�סיטר�גס'�מוגר�גר�ר"ס

���������������
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נפולשמכערכת164
 מפרעממלא משה כ8דתך"ך)קטנ(

 מהרש"ל הלסידקכר(
 בראשונה ונרפס משה מטה ט'וחיבר

 : שנ"א שנהבקראקא
 "ערת )סי' צור ד מקטה הרב)קעי(

 ככ"כ(: סטכסגססדם
 חיגר מצורד כלשה רננינך)קעס(

 הסמ"ק על גדולותהגהוה
 : קפ"ו שרש קולון מהריי הנאוןבמ"ש
 בספר מאיים משה מהנ"ך)קעו(

 להרב כ"י הביה שלום'
 ה"ה חנניה הרב של אביו קאזיסמנחם
 בשבחו מספר לישראל וחק סופריםקנאה
 דנורא זקוקין נפקין רהוו וכהבמאד

 לפום-ה קאזיס משה מהר"ר דהנאיןמפומיה
 חולין שיטה וראיהי ז"ל. הרס";דרבג

 ; ז"ל קאזים משה מ' להרבכ"י

 )טי' מאפםארי משה מהריר)קטי(

 סייג: לליחימאר"י
 הסמ"ג בעל ימקוצי( כאשה ראיינך)קעת(

 ההסיד יהודה רבינוהלסיר
 והלמיד ע"ד רכ"נ דף רי"א בעשיןכמ"ש
 בהקרמת כמ"ש משאנין שמשוןרבינו
 ברוד רבינו והלמיד ישן דפיםהסמ"ק
 והיה יוחסין. בם' כמ"ש ההרומהבעל
 במראה וצוהו הששי האלף בתהלתהרב

 במראה אליו ואמרו הסמ"ג. לחברבחלום
 פן לך השמר מצוה הרי"נ בכלללמנוה
 ובעשין כהקדמהו. ,"ל הוא כמ"שהשכח

 בספרד הייהי ההקצ"ו ובשנה כהבג'
 בחלומוה זרועותי הקב"ה ואמץלהוכיחם
 ובחזיונוה הגוים ובחלומוההיהורים
 ותהי הארץ ותרג: חסרו עלי ויטהכוכבים
 גדולות חשיבות ועשו אלהיםלחררה
 מזוזות הפילין מצוה ורבבות אלפיםוקבלו
 בבאוריו פירש ומהרש"ל עכ"ל.וציציה
 נראה ההדיומ ולי חלומוה. פוהרשהיה
 מבהילים הלומוה ולגוים ליהודיםשהי"ל

 לעולם רעה המורים הכוכביםוחזיונוה
 .הוכחהו. קבלו ועי"ז פחד פחדוושם

 כירוע לסמ"ג באורים עשו ישראלוגדולי
 חיבר אשר סמ"נ קצור נדפםומקרוב

 : עצמוהדב
 יהודה מנחה בכפ' כממך(בי ר"ת)קעט(

 וחירושי' ממנו פ.רושיםמביא
 היה ר'הטא ולפום מרשהי בכלכמעט
 שחיבר הסמ"ג בע( רב.נו שהואניאה
 במנחה ממ"ש אך ההירה. ;לפירוש
 מקוצי שר"מ שמביא דברים פ'יהודה
 הסמ"ג רברי מביא ואח"כ קישיאהקשה
 ל"ק הקושיא ,ו הממ"ג דברי ומתוךוכהב
 שמזכיר מקוצי שר"מ מוכח מזהכלל
 קכה( היסב: ודוק הסמ"ג בעל רבינואינו

 האשל מררד~ךבנירך כמוטדז כזרקן)קם(
 מס': סנלני5'ס 03' כתיכהגדול

 כ"י ו3נלנ.ל'ס יסי'דט. 3ן זכריס' מןרוחי
 וסע לכרפס :3ד 56יט1ר מס-ס סס61ר6יחי
 ביה מרן תלמיד והורג תסמע'ס. רוחגח'גת
 מרן בשו"ה _תשובה לו ויש בפשמיוסף

 מהרב. כ"י תשוב' ראיהי ועודבדפוס
 סדר נרפס נם ונרפס, הפרדס ספרוחיבר

 גירושין: ומ' נערב אור ום'עבודה
 על ארוך באור וחיבר לעשות הפליאאך

 עיטר שנים כמו והתיקוניןהזהר
 ויניציא מהרמב"ם ח"ג כקובץקובצים
 הפרדס וכספר חבורים ושאר אלימהוספר
 קבלת ועל כתב פ"נ האצילוה סדרשער
 נר"נ קארו כמהריי החסיד ורבימורי
 והוא ע"ש וכו' לאודעא אהינא האוטל
 מגיר בספי ככהוב למרן המנידלשון

 חכמים אמונת הרב האריך וכאשרמישרים
 אלקכץ בן מהר"ש הרב וגיסו ז"ך. פ'מוף

 זכור סגכיח 56'סו 6גיו 1גנ5ס בוכים.קיל והרב חכמה ראשיה הרב הלסיריוומגדולי
 סס"5 סגה מעלס ס5 3יסיגס וגחנקס)ט,נ

 רניגו כו ומכיר קתיס 6516 יגויירוטתור6
 דבורה תומר ספר ונדפם קכו( ז"ל.ס5ר"י
 צמח למהר"י וראיהי קכז( ז"ל.להרב

ככ"י
 ציון מנחםהגה

 ח': 6': ר"ת ;13ן גללך )מיסך מ"כ ס1"ת גע! סג15ן מקרסו וס גסני) ו16)' מת ממס מ"ר נסס )קל6 וס"קיד(
 דין חג' ססתט1ת( (qlo ען-סתג)ת6 יס1יס סכות גס' ר6ית' וקולסקכה(

 דסו"י
 טסית ס" מקו!. !סר"ס

 וכס סיכר גסת"ג לת"כ 61ך ס.ר1:ית, 6ת ר6ס !6 טפין 161 סער) מס' טק:פ:טר6ס ר"' ט.'ססקסס
 רקתן נ"ט .1,ד 16ת 1ע"ל ע"ס, 1;1' )קדס 7רגס דקן דגמו !תרן יע"ג סטר) 7סי )סס61 חס )6 חי)יר1סלתי

 : טים סט713ס עת1ד' הס' !יס ט'16ת
 סר1י1ן: ט!ח סי סקדתת 1ט' סכ5.תס כעמס 6תת 1ת1רת1 6תת תסס וז) 7ס6ראי תסמי' עי.1 קתתרקבו(-ועוד

 1תק1ן סרטתכ,6( כט'ר טחדם ):דפס מתפיס סדר ג) ע! !תסס תפיס ס, טכקס סי ט1ד י1 סכה 1גסס"דקכז(
 בכיין(: )די מ!תיס וכת, ,סי (hrlhtl. :7טס קיטס טיע1ל וסי טכסן. גר"ד לר"י כ16ר DD )לפסק"מ
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שץנדפתםםפערכת

 וצ"ל דהרמ"ק נפשיה דנת שכהבבכ"י
 קכח( ! שנה מ"חבן

 רניכו )ט" ממחי בפשה ךבינך)קפ6(
 קכט( : קטתי(זוד

 כ55י )ט"1 ףבמש .משה חךב)קפנ(
 קל( : כת"נססור6ס

 רניגי )סי' !שלםרכ~יא ךךכןי !ץך"כ%)קפנ(
 קלא( : וכו'( וכמס ד"צעונךיס

 דסהא מהיבתא ריש ב%קשןץ הקנינך)קפד(
 מהר"מ פירושיו הזכירמחמיא

 סי' ומהם בפסקיו דוכתי בכמהריקאנמי
 : מ"ן( סק"', ),ע"5 ש"פ וסימןשס"ד
 אחר שלמיון בקלטה כןזץך"ך)קפס(

 וראיהי קושטנדינא.מרבני
 מהריי שארנו הרב למורנו נ"ינתשוב'
 שבשנה שכ' כ"י זיין מהר"י טהשובותזאבי
 ממונה בקושטנדינא הנו' הרב היההתמ"ו

 משה: בני שו"ת והיבראניתי.
 הבהו שלמה 2נך כ%קטדץ ך')קפו(

 קלב( : ר"ת מרומרונ יעקכ רניגו)עיין

 שמדאל בך כקשה נ%דץךשך_)קפז(
 : ויט56( כייס מ' )ט"ויטאל.

 לו יש שנלי ש' בקשה בפהך"ךהפח(
 כ"י: אנשים בגרעהשובה

 מא'בךרא שניאךך כנשה דץ"ך)קפע(
 : כח"ב( כ5 ט5)עיין

 פוס' )עי' שסשיךא כןקטדץ שלנינךיק5(

 חיבך ג( ק' תבון nWtb רן הרב)ק65(
 ונכבדים גדוליםחבורים

 וביאר סקניכיס( )5"5 דע:נינים ספרובתוכם
 בס' כ"כ טאד. נפלא באור שבכהנתורה

 : ישן קדמוןכ"י
 תשובותיו הובאו נלוז משלם ך2נ)ק5נ(

 הגאונים שו"ת צדק שעריבספר
 1 מחדשהנדפס

 לו יש הלדי כלקטרם ב%דץך'ך)ק5נ(
 כ"י: אנשים בגרעתשובה

 )עיי מוצה בר כלקטלם לקנינך)ק5ו(
 קלי( יסודם(: נר י5חקרכינו

 ספר חיגר כשקטרם ך2נינך)קנס(
 חלק וראיהי קיה(השלמה

 הב"י סרן על וק"ק נושן. ישן כ"יאחד
 ארחות ונספר שכהב קי"נ סימןא"ח
 כדברי ההשלטה בעל משם כהבחיים
 משולם רבינו והר. ע"ש. משולםרבינו
 ספר וכהב קלו( ההשלמה. בעל ניהומר

 רבינו ב,סן היה ההשלמה דבעליוחסין
 : ממיץ אליעזר ערבינו מגרטיואאלעזר
 יהודה בר משה רבי הרב בן משולםרבינו

 חבור עם וצירף חיברמבדריש
 ישן קרסון בס: כ"כ ההשלמה. ס'הרי"ף
 שם על השלמה הספר שם וקראכ"י.

 הרי"ף דברי משלים שהוא והפועל.הפעול
 לעיל: ועיין משולם רבינו ניהוומר
 מר"ת שואל שהיה כמקצרם ךונינך)ק5ו(

 הדורות קורא בספרהסכים
 קלונימוס בר משולם רבינו שהוא י"הע"בדף

מליקא
 ציון מנחםהגח

 ע"סק י1ס"כ ע13דת סיקר קונטרס כסק7מת 3ג1 וכמ"מ תמס כ"ג די טסקפח(
 ספען'ס חיק נסוף 6נרס מקנס כעי ו16יס סגח1ר( ר"6 מגסי מס ))דפס מדעת, סכ.5' מסוך ס' ח"קכט(

1i~DO'Sסי גס לו מוכן וגסס"ד סי6 למי ונכר ל"  ע1%5 מסי ונתון 5סל7.ק npg מן טו3 סגל רירי 

 ותמ"ס ס7כריס '165 1ממו1 610 !ו 5רז"ק סמ'1תס ועורץ מסי' רמיי .'** %יסר,  סיסת יתטייג דקריך,סתח13סח
 : סמכקס גסי h1"pSP סרס"טעריו

 סג1!ס כ6ר סי סקזמת ועי י6"7 %ו1יי:6 כרח פוי,ן כגורת סופר סירס גטת5' גרי ocn חתימתו סי' וכסקל(
Pr~ohltב"ח .סנו5ס 763 סי 6"י:גרג וסר"' קל6כגיק מסר"ס מכ"ח כומן קר6ק6 כפ"ק ג"כ 1ס.י מט"ו 
 סג סטייק ממת וקתל.תקפ"1

 יע.לוו
 ע"ס מחסיד וסגלן ת5.ג, ט' וסמ"ך

~o'lh 
 : )גד1 ס'י 51"! 1%!י5נ6

 : ג"ע סער' ס' גס י1 יחפ 1גסס"ד סרמ"ק ת!מיל וסי'קיא(
 סוף מרדג' ע'קלנ(

 .ניטי
 : .גו' וסיתם 7"ס קט"ו וח51ין יפ' ד"ס יו"ר יגעות 1תוס'

 מרתון תגון גן סקו, כר' 'ס"ס כר' סמ561 גר' ממס ר' סרב 36ותיו oc)1 כסתו חכר סר6סון וכדפוסקלג(

 סטות ס' מקדמת 1ט' !סר%נ"ס סמקת ס' מעתיק הו6 וו( שמטס  כטפס ג-' wno עי נ51"ט ע"סספרי
 ויריתי מס"ס פ" 5ו DD71 כג.ר י6 חס כרפוסת מ6מריס 1; סדרג'ס "לת ס' ממר נמש וכמינכן קוסע76'

 : PODD) )י' סלעי1גות סעגעות ס' וגן ו"ן. 6ג.ו מחירופו סרכם ססססג.6
 : נ"ט ס"ס %סרס"5 וס1"ת 7' ערך שוך ע' מממ65 6'תי56 גר'קפד(
 : ג"' טפסריו et~'s' ר"' מסרכ 'קר כבר טס כפטריו כעת גיפסקלה(
 ר"% כמו סס5מס, כע"ס 511ת מסיס ר' כסס סגקר6'ס רגג'ס ד' עוד י ס" 'דעגח דכ6סר דיק"מ 1ג"!קלון

 מזוגיי גר"' ור.מ 6'תי56, גרגר"ס
 ס"ט, 1pe פרך נערוך סגוכר hp~n גר"ק ול"ס סר*ג"ר, סל  רכו

 : לר"ת מיסר גס' סז1כר כר"גור"מ
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ורריםם.מערכת156
 לם' ה' וכני ההריומ ואני ע"ש.מליקא
 ר"ת השובות מביא ושם כ"י מר"חהישר
 משולם רבינו ותשובוה משולםלרבינו
 נתן בכ"ר משולם וחותם באירךלר"ח

 : הדורות קורא מ' כהסכמתודלא
 עמ' )עיין מךזי משלם בןהך"ך)ק5ז(

 : נקו"6( מת"כ וכו' חס ולפי7"ס
 קרונימוס בר מ"-לם מהר"ר)ק5ח(

 נוסולס רכינו )עייןמליקא
 קלז( : וכו'( סו36סריס

 אלרוייה זן כמדעתיהו כמדןך"ך)ק5ט(
 פסק על חהימה לו ויש ג"ן מימןח"ב' משה פני הרבה,כירו

 בס' ו"ל שנני ן' ומהר"י מהר"אהרבנים
 י"ב: סי' סוף ,"ל קצבי למהר"י יוסףרב
 השונותיו הונאו נעלוז מתתיהו רב)ר(

 מחדש הנדפם צדק שעריבספר
 הגאונים:משו"ה

 מחתיי )טייו ערשן מתתיה רב)י6(
 קלה( :כת"נ(

 לו יש תמר מתתיה כמהריר)רכ(
 אהלי בספר אחתתשונה

 י"ל יחייא ן' הם מהר"ר להרבהם
 : קמ"הסימן

 נ"י. תשובות שמענגי כוך:ך"ם)רג(
 דגירושין פ"ח מש"לוהרב

 קלטו אחה בחשובה מדבריו הביא י"אדין
 מהרים מהרב תשובות מ' שישושמעתי

 : כ"יהנוכר

 אחרון.קרנמרם
 נותב הראשון ישעיה רביני כמורה)6(

 המורה פירש רש"י עלכן
 קמ( המורה:כהב

נ.
 מיפלג ארמון ג' נהוראי מחירור)6(

 הונס מרבני וזקנהבחכמה
 יו"ד מערכה בה"א כמ"ש הבו יתרחיבר
 קונמרס .ושם כמ"כ( סכו יתר )עיין נ"ראוה

 : ,"ל לכנו D"~Sצדקה
 שנים( )היו גאון נדהילאי רננ)3(

 ריכ"ז מסרס קין נוסרם סר6סון'
 ורכ ו6מ'ר6יס. תג"'ס' גלנ6יס וכטסור"ע
'bS'D)נחוס תסרס סכל נוסרם סרגי 'ננון 
 56עור ור' טזריס גן קלטור ורכ' 11 גס6'ס

 נוסרח"י כ"כ וכו' פדחכן
("51 : 

 )עייז הש"ד אחי נחוםמהר'ר)נ(
 "( : קייךגי3ר Shlnc_נו'

 כמ"ש הרא"ש תלמיד כלעמידן רננינך)7(
 אלשקר הר"מ הביאובתשובה

 : י"מסי'
 היים ינינו של בני בז נחמן רננינר)ס(

 ב( 3ח"3(: גתמגי ס' )ט" הכהן.

 סיכל( יחיאל )במהר"ר "כתן נ כתדט*"1-)ל
 נח"כ:( יטק3 חק)ע"ן

 בספר הרמב"ה יטל *11 נדגמן ,*:נקנןו(
 שם הרמבק של האדםהורת

 רב לבם הרםבץ שכתב הכהבנדפסה
 מכיוס וסנטיחו וענוה. קרושה בסררנחמן
 סתוסר וחכתי ססנויס. מן יטגוסו on~hסיקרון
 יתטורר 516י נסטס כפטם 'לקרות: גו~סיריןמן

בראותו
 ציון מנחםהגה

 )'1"ג רכס"ע 1ג1 לפסח )'1"ג פ'1ע.ס סרגם חי' ס"ט:, וט" סוקן מפס כר'קלז(
'vp 

 flfet~, לטכסו ת:סג
 עטרו ת"ס וכחים ורם" כ"ו, אוין סמ"ג ותתרמ"ו תר"ו ס" חסיד'ס ע"ס כקבס גס בקי f~c'1:ר6ס

 סעכו7ס, עמ71' כס' 1טג"ג ע"ס ג16ן סם ככירי (h~p 16ת וטת") ptDil, ק"ט מזחות ועת1ס' גבן, גססגס
 ס:מ65 ר"מ 7מ5כת 61") ס"ס )6)ף G~D לס' סגיכ וט" סג17) מבס ר' כסס 16ת1 ק1ר6 סג"ט כס"תומסרס")

 : תסרס") נכל סר6ג בק"ק ודיין לרמן )יכרמן מתת" חתימתו וכך,לח( ס.6: 5ו ת:,ג"ס קלו:.מ1ס רגב כן מס)ס רכב סתם ע5" 1חר1תס כתגו65 סיוםעוד
 סע)"% וקוטי iu~st סריעג"6 גסס טס ס:6מריס ס7גריס בתן סגיך סק71ס ירך .ירג'ס סרסת כס' וקוקסלס(

 ר1נ וכדרך סריעכ"6 כ"ס כסתם סכמו וט"ג מקגג"' מסר"ס fO) סת61) 61ותו סר'טג"6 )ש"תוכס
 ,hpl1 p?i .ססו6ל 16ת1 כסס סדגריס . h'~oi ג"כ סוגר ע) 7ק7קו )6 ס1"ת ס' גסס ד"6 כססגי16ספ1סקיס
 נכית ד6ף סרסג"6 דכל' )סתור ספד"ר ססגי6 קסבת מתדלס ל6" 16ת1 )"מ סריטכ"6 חי' .וגג) אתמר,גכ))6
 )חגמיפ ועד ןגס' מטס לש"ס מרעו'ס ר"ת עק6:ג' מסר"ס on7h 1כ6סל ט"ב, בו )כוס 6ס1ר :פ5 06וס

 : עמס גגי סמוא לן סמח' lh')a ח' סי'כ'
 : סרי"ף סכיג גסס"ג h)loc כמו נכלן סרוקו וכןקמ(
 : 6ת1ת1 :גל h~ne לגעל וגמ'ס )חי' ססגמתו ע' stcw)hP 6כד"ק כסד גח1ס 'וגס 1:קר6א(
 סי': ססת"ג סי 6חות1 וגןג(
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