
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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עםנפוליםנמערכת
�י�ר�כן�סמ5וס�נוד)�קרוס�קמרינר6ותי
�גיקכ�סקןוסיס�ונדכריו�כטגוס�טרמו�מל
�כ)�מ��כי�כו���וימס�חקו�כיחס)נ
�עלמו�יחסים��יך�לסגיו.�וטומר�ככוווסקרן
�ד��סזס�יחוס�כדור�וק"ו�ועגיל�דגר��
�טרדו�מיטוט�ק5ת�מכיר�רק�עגוםסייך

�חיכות�סכ5�כלו�סקרוסיס�ורז�וכעסיו.
�וכסגל�וכו'�נ6ת�מקין�וכו'��זט)ס�דעקורות
��כמ��וט6גן�ופקק�סומע�דס�ולכריכ,ת
�לבן�כ"י�ביצה�מסכה�חידושיוראיהי
�הרמב"ן:�אביו�מר�דברי�הדיר�ומייתיהרמב"ן

�שמואל�בר�נחולן�במןקך"ךח(
��יס"י(עי�

�תשובו'�עבה�ג(�גאון�נמרונאי�רבט(
�הלקם�בשבלי�ממנו�מביאור.נין
�ד(��ידכתיבה

�האי�מרבינו�קבל�ה(�בארן�נםימ�ר��
�רבו�והיה�חושיאלורבינו

�בן�ועקב�כר�נסים�רבינו��הרי"ף.של
�מרבינו�וקבל�חושיאל�מרבינו�קבלשאהון
�כל�על�לו�שמשיב�כהביט�ידי�עלהאי

�בן�חננאל�ורבינו�נמים�ורבינוספיקוהיו
�ברבנות.�ראשון�דור�הי4�חושיאלרבינו
�של�רבוהיו�חננאל�ורבינו�נסיםורבינו
�דפוס�יוחסין�במפר�כהב�כןהרי"ף.

�הקבלה�מס'�צ"ז�ודף�צ"ו�דףאמשמרדם
�טיל(�עיין�ב'�אות�בח"א�ומ"שלהראב"ד.

�כסמוך.�וכמ"ש�דוקא�לאו�גאון�נסיםרב
�ורבינו�חננאל�רבינו�כתב�דורובצמח
�נחן�ורב�גרשום�רבינו�של�רכותיונסים
�בא'�ועיין�תת"י�שנת�ונפמרו�הערוךבעל

�רבינו�של�מהרים�דמנילת�ואפשריוחסין,
�והראשונים�התוספות�דמייתו�גאוןנסים
�לפי�גאון�ונקמו�הלזה,�נסים�מרבינוהוא
�וצריך�האי�רבינו�של�תלמידושהיה
�מר�שאל�כתב�אביי�ערך�ובערוךחיפוש.

�אשר�נסים�רב�מר�בן�ההבר�יעקברב
�של�הגדול�דין�לכיח�קריווא"ןממדינה

�יעקב�גאין�ישיבה�ראש�שריראאדונינו
�אב"ד�האי�אדונינו�של�הגדולולב"ד
�החוה�ואתה�השאלה,�וו�יעקב�גאוןישיבה
�פירוש�בהחלה�שכהב�נגד�ערךבערוך
�קבלתי�ואני�כתב�ואח"כ�חננאלרבינו �ובערך�נרבונא.�מעיר�הררשן�משהמרבינו
�הררשן.�משה�מרבינו�קבלנו�כך�כהבצרק

�חננאל�רבינו�פירש�זה�כתב�קצרובערך
�בקצרה,�לנו�שנה�הדרשן�משהורבינו
�הדרשן�משה�רבינו�היה�כי�נראהומזה
�גתן�רניגו�עין�ג'�אות�בח"א�וכמ"שרבו
�גרשום�דרבי'�שם�ומ"ש�ס)ן��מערוה�
�גב�בערך�הנה�חב.רו.�היה�הגולהמאור

�רבינו�פירש�כותב�חלק�וכערךהעשירי
�חבר�הלסיד�כמו�שהיה�ואפשרגרשום,
�נסים.�ורבינו�חננאל�מרבינו�קבלוושניהם
�רכינו�עיין�י"ב�אות�חי"ה�במערכהועם

�חגג6ל(
�קורא�בספר�ראיהי�עהה�גאון.�נמיםרבינו

�כמו�שכתב�ע"א�ו'�דףהרורוה
�אות�מ"פ�מערכה�לעיל�הדל�אנישכהבהי

�וכתב�ח���סתרים�מנ5ח�עייןמ"ג
�מבכתות�קצה�ז"ל�גאון�נמים�רבשביאר
�עירובין�מא'�באור�שנמצא�ואמר�רחבבאור
�קצת�לבאר�סתרים�מגילה�וחיברבכ"י
�הלכוה�שאדהן�נאמר�ולח"ו���הלכוה
�דעהו�היה�לא�מתרים�במגילהשביאר
�להלכות�כי�חיבורים�שאר�כמולפרסמן
��שמו�וממתרים�מקום�להם�ייחדההם
�גתשו'�אלשקר�מהר"מ�מ"ש�כי�אומרואגב
�גאון�שרירא�רבינו�מהשובת�נ"רסימן
�בשלימות���תשובה�תמצא�הכאגניםבשבה
�הגאונים�תשובות�צדק�שעריבהחלה

��השער�בפתח�מקרובשנדפסו
�הלמיד�הררשות�בעל�לער"ןי�

�מנוחתו�והיהה�י(הרמב�
��הששי�לאלף�כ"רשנת

�נחג���הרי"ח����וקרייןינ(
�יעקב�מסרר������טסרח�

אבינו
�ציון�מנחםהנה

��וט���מ�ס�ותורס�ת"כ�רם��וכתגרתג(
���ג�כהי�גר"ן�סמ��רג�כ��ס�ת�גס���ט���ג��גס;דפס�ת��קרך��ע"קד(
�מס"ס�כתוך�גס�סדפיס1�וקת���ין(�ד'�סתווו��מ)ע�י�י�ממפתח�ס'������טקר1כ����פ�נערך�ויומרה(

�ק�ג��מ"ט�מ'�כת"כ�����סיס�רכ���ת)מ���ג6סוס�כן�כסס�סרמכ"ס�רוס��ס��סר:ג��עס�ת��י�די
�סויף�סכ���מ!י��וסרי����סרמכ"ן�מ)�נ��מס"���גמת��ס:סת��עקכ,��ן�סוך�מק"ןסגע)ו(

�ס��ס'�שפסו�ס�חס'ן���סמח'�מ"ר��ן���מס,�נוקרי�כ6�ס;כ1ד���יקר1ת1��כ�סכן�ורך���
���גע,מ1�סריכ,ג�ובמ"ש�י�ק�ס'�ה"�ס�מת1�ס:ת�עס"ת�סריכ"ג�ס'�סכל�חר�ן�ומר���ג�כ"ז

�����וגהר��ן'�ר6ס�ס�מס�ר6�מס�ר1ת�כ�ס�תגו�ס��ומר�תק ��ש"ג�ס"�סת�ת��ח�����קמ"י�גע)�ס)�לכו�ס"�ל�ן(�גר'�סיס�לכ��סר:כ"ר�כסס�מקבס�ס��
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נתלםנמערכת�
�ומנרולי�המגיד.�הרב�של�אבירו�יגו �רבו�וידאל�אפהימ�רבינו�הקרושתלמידיו
�חידושים�חיבר�הריב"ש�וגם�הרשב"ץשל
�גיטין�על�חידושיו�ונדפסו�הש"מעל

�ח(�ונדה.�וחולין�ומנהררין�ושבועוהונדרים
�מ"ק�חידוש.�בכ"י�ראיתי�הצעירואני
�מהרב�שו"ת�קצה�ונרפסו�ובחרא.ושבת

�שמם.�המימנים�ואין�ורוסיבקישטנרינא
�תשובת�הביא�ע"נ�דף�הרואה�ביהובס'
�והריב"ש�ט(�מכ"י�תהצ"ו�סימן�ר"ן

�סימן�בהשו'�משבהיו�קצת�כהבהלמידו
�קים:�בשנת�שהיה�בייחסין�וכתבשע"ה,
�בהשובה�הרשב"ץ�בן�מהר"ש�כהבהרען.

�היא.�שלו�שהורתנו�הרך�קע"הסי'
�תלמיד�הרשב"ץ�דאביו�שמעמוויראה
�של�תלמידו�והריב"ש���הריין.�שלהלמידו
�הורה�הרביצו�הגדולים�ושניהםהר,ן

�הר"ן.�היה�חכמה�מקור�וא"כבאלג,ייר
�יבין�ובספר�בהשובותיו�כותבוהרשב"ץ
�סימן�סוף�ח"ב�ומהם�דוכתי�כמהשמועה
�בספר�ומ"ש�רבותי.�של�רבם�הר"ןרפ"ג

�דפוס�מ"ג�דף�סוף�הקבלהשלשלת
�גדול�רופא�היה�והריין�להר"ס.אמשמרדם
��ל"ז�סי'�ח"ג�בתשו'�הרשב"ץכמ"ש
�בחמש�הנדפסים�להר"ן�חוליןחידושי

�שנתקצרו�נראה�אשכנו�דפוסשיסוה
�בבאור�הר"ן�שכהב�מה�מהםוהשטימו
�תמים�דרך�במפר�מוכח�וכןההלכוה.
�וערבי�הדרי�בסוגיוה�מרפות�אלובסוף
�וכ"כ�כבעמור�כ"י�בם'�הוא�שכןשכהב

�ובחידושי�עיי"ש.�באות�אות�הר"ןבחידושי
��כלום�יש�לא�שנדפסו�הללוהר"ן
�אינו�ובהלכוה�בחידושיו�רהר"ן�ידועכבר

�טהר"ר�ובמ"ש�כלל�הרא"ש�מזכירמ
�נתפשמו�שלא�ומוכח�ב"ן�סי'�בתשובהצבי
�מחבר�הר"ן�שהיה�בזמן�הרא"שחבורי
�לפמירה�שנה�מ'�בתוך�שהיהספריו
�המגיד�דהרב�וירוע�ממה.�מעלההרא"ש
��הר"ן�קודם�ונפמר�הר"ן�של�תבירוהיה

�שפ"ח.�סימן�הריב"ש�בתשובהכדמוכח
�מהורות�אמרות�במפר�שהמה�מהומעתה
�רף�זלה"ה�ישראל�מהר"א�המופלאלהרב
�לבו�שת�לא�איך�ותמהני�וז"ל�ע"ברצ"ב

�לו�הקודם�הרא"ש�לרברי�המגידהרב
�נהפשטו�דלא�תימא�כאן�אין�עכ"לבזמן
�דהרב�גם�ומה�הה"מ.�בזמן�הרא"שחבורי
�וכבר�הרא"ש.�חשובה�על�קאיהגזבר
�הראשון�רתשובת�מהריק"ו�מ"שירוע
�משא"כ�האחרון�אותה�ראה�שלאאפשר
�ברורים�ודבריו�ציד�בשרש�ע"שבחבור

�ופשושים
�והרחבה�העמוסה�הורתו�חכמת�מלבדהר"ן

�וחיבר�הרבה�והוכ"ן�רופאהיה
����אות�ח"א�וכמ"ש�הש"ס�עלחירושים
�למסכת�הר"ן�חי'�ראיתי�ועתה�טיל�סיין

�ביצה�חידושי�ראיתי�ועוד�כ"י,כשהים
�שהריין�וידוע�כ"י.�להר��תעניהמגילה
�הנמקי�הרב�אך�הריפב"א�מזכיראינו �בהשובותיו�אלשקר�מהרים�הרב�במזביריוכ

��קי"גמימן
�ביד�היה�להר"ן�מהרי"ף�בחרא�פ"הרין,

�כמבואר��יחייא�ןן�תם�מהר"רל
�ראיתי�הדל�ואני�ישרים.�תמתבהקדמת
�כ"י�בתרא�מס'�הגמרא�על�הר"ןתירושי �בתרא:�על�מקובצת�בשימהומביאם
�בידו�היו�לא�לנדרים�בפירושו�ז"להר"ן

�היה�לידו�שבאו�ואחר�מוךתוספות
�הר"ן�ב�ב�ענין�איזה�בפירושו�להקןרוצה
��חו"ב�בסימן�רומא�דפום�בהשובהגופיה
�כ"י�י)קוע�ט'ין���ז'�נמיםינ�

��כח"ג(�כ�ימן
�אחר�רןןילייך�ננטימ�נמזקף"ךיד(

�ת"ו�חברון�עה"קמרבני
�יצחקי�ומהכ"א�זאבי�מהר"י�רבוהינובזמן

�מהר"א�הרב�ממורנו�כתב�וראיתיזלה"ה.
�חס"ג�משנת�הנזכר�נ"ר�להרב�ז"ליצחקי
�חיי�בני�והרב�גרול.�כבבור�לושכיתב
�מהר"י�הרב�גם�קושייה�באיזהמזכירו
�ראיתי�הצעיר�ואני�במפריו.�ז"לאלגאזי
�הרב�של�שהיו�גמרא�של�ממכהותאיזה
�חידושים�כמה�ז"ל�מידו�בגליון�וכתובהננבר
�בדין�עמו�חולק�אהרן�ממה�פרחוהרב
�הנזכר�נ"ר�שהרב�בזכרוני�ומהרשוםאחה
�נפשיה�ונח�בשליחוה�והיה�קמשהעי.דינא

�זלה"ה:�איסקופיאבעיר
ם)זסרף

�צען�מנחםהנה
��טניס(�מס'�ס��מ"ג�סי"פ�ףפי"ס�זט��סג1טות�פגלה�ר"מ�סכת�טס'�ע)�גס��פס�עתח(
�יפסול�דד*ף�ת"ל�כס"�ער"ן�כ'�ד�סג'�סט�ט)סו"פ�לכ'�סכ�סס"ג�ס"�י.ו�סס"ך�סוס"�י"ס�ל"ק�ולפ�ט(

לעות
���ס�ן�ג'�ששי�ח��ס"ז�סס"ך�וכי�עג"ל�דגר�יללתי�ת�ד�כ��משגיר,�סימו��טן�טפי

��וייטיל�יסק�טל�סרט��ע"ד�סס"ך�קוס"�יוגעי�וס��לס�ת"ל�ס"�ג"�שפר�דל"ססו* ��וח"ן�ספח�ספ"ג�ס'�ס"וטסיהי(
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פנדךליםנמערכת
�קכי0�ע�ג'�כגולעת�כק'�י0�סי'�ססלכוטמעת'

�לייעור�מסר"ל�סמ��סלנ���כק1סט�����טעטיתי
�כר0ס�מס"ל�סגכיר�עי�מ,טער������טגג'ו�

�סר�כמסמל�סניח1סו�י1ל�ס6ל�מסיס��טס�י�
�וכפרט�ע��מ,עער'ס�וסין�סם�סוליס�מ'תסמחוייכי
�עם�קולכס�י��ו����ו��סוג,���מסר�סרס
�ג1ר�כ�ו�ת'ו�ועמס�מקרך�קת��ר��לכ�סי�גג'ר
�מ��מגס��חר.חך�מקער�ר6סיתך�ומיס�פ'�י1וי�
����ור.�וי��ממ'תס�ס���תירק���מס�מר
�פיל1ס��וכך�ר"ת�מקדתו�ססו6�סוס����ור�טעמו
�ו6מר'�מועל,���תוך�מיס�ס��ו�כרסס�רכ'וליס
�מפסוק�פי'�סי���ר.�כרסס�גכ'ר�ממח����ס.סתת
�פסו�פ7ס��ור�ד��י��מעטיס�מ'ס�ס6חרי�סיסוכן

�ממר�ד�תגי�יפ'ס�סוס����כ,ס����כממון.
�סריס�ו"ן�ושכרסס���רכ�כן�יוחק�כמסל"ר�קוי
�טפ'�וכך�ך�טי0יס�חר�נעוין�פס1קיס�כמס�ר"ת�תכ
�טסט�וג1ד��������כ�רך�כך����פ'�כךדגל
�סס�כנת�ומס���פסוק����סס��כסס�וגס�ס

�מ7��ד�כ���וסמעת'�ספק.�כב'�תגף��תומכ6ר'ס
�מפ'�רג'ס�ו����מקרץ�קח�סי'�וק��מר�כפרקכ1 �����ט�לו�ותטרו��ם�י�ו�ר�סרג��ייעיו%יס �סיס,�גזו)�רסע�ס�י�ר"ת�כלניס���מס��מר
�הרקיע�סי'�וק��מר�ס:פקר����כמס�ס6תר�סיסוכן

�סמעת'�ך�ס��עסריס�כן�מ1�ססי0���ת"י
�טסיה�ו"ן�שכ'�מ0ר��רכ�מורא�וסלך�מספלסס'ס
�גפי�ת�ע)י1�מספר�����ו;ל�וק:י�מר�סי�ה1ת1גן

��ובס"ס�ע,יויס�ככמס��זיעתומעוקף
�תרומס�ס'�ע��שלום�נמים�מזה�ט�

�נה"ב(
�דוד�בכמה"ר�נפהלי�מהר"רטי(

��נה"ב(�ייי�יןעין
�בהו�בן�יא(�היר"�נפתלי�מהריריי(

�הזכירו�חדש�בית�הרבשל
��נ'�סי'�ח"ב�ב"חבשוקה

�מקובל�והיה�חכמים�וממיכת�ברכותחידושי
�שבניו�וזכה�ואלהית�מעשיה�קבלהמופלא
�בשער�כמ"ש�מופלגים�רבניםוחהניו
�ישראל�לארץ�לעלוה�ורצהההכנה

�מנוחתו�היתה�תע"מ�שנהובקושמנדינא
�ג(�כבור

�שמעו�כמהאר�נפתלי�מהריריט(
�גפתני�עטן�יד(גינצבורנ ��כח"כ(�ר5יןסנט_

�הוא�ומנין�קמאי�דמייהי�נתן�רננינךכ(
�לפוסקים�דחוינא�גאון�נחןרב

�רב�בסדר�ואשכחן�נהן�רב�בשםמייהי
�משמיה�נמי�לה�דמייהי�יד�כחיבהעמרם

�טו(��נתןדרב

�הזכיר�דהאךפאניאי�נפן�ךננינךככ�
�ע"ב�מ'�דף�בתעניהההום'
��וקנים�דעת�בם'והוזכר

�חק�עיין�בךךביך�נתן�כמדקך"ךכ�
��נח"נ(גתן

�����גחן�י3יגי�עיין�כאון�נך2ן�רננכנ(
�יחיס�מ'�עיין�גומה�נהן�מהרירכד(

��מטראגי(�יוסף�מ'נוטס
�מגוך�רניגו�סיין�הקריין�נדן*�ךנניכס(

�מספירי(
�ס)מס�שיו�עיין�מאז�נתן�מוהר"רכו(

�נח"נ(
�עי'�מאיר�הר"ר�בן�נתן�דחך"ך�כז(�בק"ק�אב"ד�כ"ץ�נפתלי�מהר"ריח(

��כח"כ(�סעור�ס'�ח-בר�יב(�פפד"מ�וק"קפוזנן
רבינו

�ציון�מנחםהנה
�סי'�מ0ר��טו"ת�ס"ס�ח"כ�פ��עסו*ת�ת�ט(�חכוכו�ו6ת��טמ"ך�כוכ�כד-ק�ועיק'�מסר��כסגרןיא(

��כ1ת�ע!�כי�חית�ע"ס�סס;מת1��מ�ל-ס
�ו'�עס"ת�סט�מטס�כמס"ס�וחסין�גמג!ת�יפמ"ס�פפד"מ�כפ����ח"נ�יסטר6�גר"ק�ס"�מחחיסב(

�פרעמים�ן�כ�ק�מרגן.ות�וועוד)�סג"מ�מתן�מפ1ו��י!תק�בסג"מ��ן�פת��סג"מ����ו0�ככס�קרקס�
��ן�יפחלי�סג��ס�ירית���סרגייח�ו5חיחס��ן�מ"מ�סג"מ�גר'�ג!וג6�כז"ק���פה��סג"ממי

�חתן�כ"ן�כר"ם��חק�נסגיל�ויוניכן�פיסק��ס�פרוסט'ן�פראג����מ"מ��ן�נפת��ג0ג"מ�ר�כד-ק
�פפר��פ1ו���סטר6�הכד"ק�ג"ן�פתי.�סג��גוסזל�כ'�מס�פ��מס'�נסער����ע"ר,�פראג�סר���
�מסי��כסוף�ם"ן�סגס�וע'�ע"ס�מסר��ג�ן�תתן��ן�יבהק�כסג"מ�י1כ�ן�כ�ק��ן����כסג"מ��ן�יימקג0ג"מ
�סכערס�תע��טכת�כ"י�דכי1ס�מס'�ת"ס�מיס�ס"ת�ס:ספמ�ת"ס�וכ�ר)ת�רט"ק'�כעיר�הכת�כ���סיג(

����בכית�סרכ�סורס�וט���ע,�יסודים�י'�ס"ת����כת.ס�מ�ת�קוס�ות��פן�מ�מכיתו��ס��כ
�וומ'רות�חתות�כו��פת��סער�ס'��ויו�פיפס�והוכחס,�רם�ייס�פ�����כן��ס�ר�ת1�פ��וו0ע"ם,
�ס"�פ:מפשי,תק�סג"מ�וכד�טס"ח(�ז"פ�מר"כ�ווסר"ס�ט�ת�ס'�וכסק7עס�ק!ייכ�ר"מ����הקי��גר.ן �����ק'�פ'�וגח"כ���נו���ת��ע"ן��ן�כער�מרר�מנ"מ�כ�����קלעמו.רכד"ק
�סי'�ממס�סטנכן�כ'�כראתי�חמה'�כותכ.�אחרי�ולועס�סקר(�מרחט�ן�י"ס�כ1כ�ות��חק�נפת���קר6יד(

�טת�רע�ו��ר�ן�הכע�פתלי�ס'�טתכר1���רט�ס��ל�ולפ�ו�סג���כ�ס1ן6�ר"�כמי"ג��עחתם
��כלכער(�ימוסריי"�תמית�סי'�סם����ע'����ס�סס�כ6ו�

�ר"ע�טמרי����רס"ן�טי����גטן�י0ון6�רג�מר�גר����ותן�רב�מר�ר�ג�כאגרת��מ��ס��ן�כ)טו(
�גטן�תן�לג�ירככן�מרג6�כן�ס�חק,�ס!מ6�מר�סנ��סכת�סוף�מרד��וכ0ג��וס�ג'�ערן�ו"���גטן
��ע"ם�י����וכסס��ע"ס�מעדות�ס'סח"
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נדרליםנמערכת�
�סי'�מאיך�בכה"ך�נרנן�ךננינןכח(

�סרנו�ן(
�בר�מהר"מ�של�דודו�נרצן�ךננינןכס(

�מהר"ם�בהשובות�עייןברוך.
��הרל"ז�סי'�פראגדפוס

�הגיגו�טיי�נמנחם�לנר�נרצן�ראיינךל(
��רוס��נרסס�כרכינדקים

�מנחם�לרבינו�השיב�נתן�רננינו��
�הרב�כהב�הוה�כלשוןאחיו

�טז(��דוכהי�בכמה�בכ"י�הלקםשבלי
�ומרי�שקיל�נאגד�נתן�בןדןך"ךלנ(

�מהר"ר�ובנו�הרשב"ץעם
�כהב�הרשב"ץ�בן�מהריש�והרבשלמה.

�ולא�רנ"מ�סי'�בתשובוהיו�יפה�מליצהלו
�ע"ש�דהלמודא�תיורי�קאק"י�בכלהושבק

�ק"ה:�ציר"ה�לוויחשבה
�היה�העךן4�בעף�נרנו�ךננינך�נ(

�ממשפחה�יהורהמשבם
�דור�צמח�ספר�בהקדמה�כמ"שההפוחים
�תשצ"ח�אלפים�ד'�שנה�והיה�י(ספולימי.
�רבינו�תלמיד�והוא�נומם�עד�בערךכנראה
�רכינו�ואבירו�הדרשן.�משה�ורבינוחננאל
�שאלהא�שאיל�ורשויי�הגולה.�מאורגרשון
�עק"ב�דף�אגורה�בספר�כמ"ש�הערוךמהרב

�בעל�רבינו�וחיבר�רעל.�סימן�ואבובנימן
�הפוסקים�לפעמים�וזכרום�תשובותהערוך
�והיתה�שאכלו.�שלשה�פ'�המרדכיומהם

��תתס"ו�שנתמנוחתו
�דקיק�אב"ד�שעירא�נתן�מהרירלי(

�שערים�מבוא�חיברהוראדנא
�באר�הרב�אך�יח(�רש"י.�ובאורי�ש"דעל
�מהרבי�אינם�רשיי�דבאורי�כתבשבע

�של"ו:�שנה�לשמיםועלה
�דק"ק�אב"ד�שפיךא�נתן�במדןך"ך��

�עמוקוה�מגלה�חיברקראקא
�לשמים�ועלה�ברך,�ורע�הרבותלמידו

�ימ(��שצ"דשנת

�עיר�ויל�שקימא�נרנו�כמןקך"ךלו(
�מצת�המחבר�הרבוקדיש

�ומפר�כ"י.�דרשותיו�ראיהי�י(שמורים
�הרב�שסדרם�זצ"ל�האר"י�מרבינוכונוה
�ששה�והם�נהן�מאורות�שמו�וקראהנוכר
��בק"ק�ז"ל�רהרב�נפשיה�ונח�כ"יקובצים

�אברה�נמצאה�במעמי�ושם�בא(ריגיי"ו.
�ששלחו�בעצמה�ז"ל�ירושלים�גאונירבני
�שבם.ם�עשרת�אודוה�על�הנז'�הרבע"י
�בקונמרס�בקצור�ממנה�וזכרהי�משה.ובני

��ע"ב�פ"ו�דף�קדמוהמדבר
הר"ג

�ציון�מנחםהגה
�רכ�ר�ס��כ1ל��ט"מ�ו��מ:חמ�רכ'�סס'כ�תן�ורכ��כסתם���ע'�כ�����ע"כ���כתפס���ט�

��י�מ�ר�כר�תן�רכבו��ג�כ�����נ"ט�קן)�ע"ס�סמ�ר.�רכ'ג1�ס:קר6�רס��תגמיד�מטר�כרתן
�כוס��ח"ן�מגס�ט"ע�גוס�סמעת'ק�טעס�כר-מ�גר"ת�התחמס�ת1כ��ה"�תייר�כר����ס�ט"מ

�טומר�רה"�ר6ס�ומס�עד�גטרך�סנוח'�נ�ס�תתס��ס'����סס�ס�קף�כטרך�וכמס"ס.�ח��כרכ�יז(
�וכו"ת.�ל'�ס1סט�סר�ק��ס�ממות��סר6ג"ט�ט��ו��מר"ח�מון�סטתק�רק�סו"�ומס"ס��ע�תס�חגר'
�רגעו�וכזו�תתס��ס'�סן6חר��כחס�פטר�גרסס�רכבו��ח��ע"פ(�גחן�כנס�יה1�עטן1��ס�קמ"ססרתכ"ס

��תת"ק�ס'��
�ט1ס"ע�ע)�גס�סם"�מספרם�וכרקס�וסמ"ג(�סג"מ����ות.ר1ת�כרסיס�ס"�עס"ת�ספר�מר'�ס'�ח��גסיח(

�ספירי�כנו1סר"ס�����חן�ר'�קר6�וס��ע"ס,�ס"ס�סה7סות�כ"ח�כס�ת�ט"מ�ח
����מ"פ�עסס"ד,

�ר'�מנ"ע�גע)�ס)��כי1�לחרי�מנ"ע�כעל��חסו�סריס�מ'�ע"ג�וע"כ�ו��סנורן�מ"ר�ג��כסס�ת1לסוע'
��וכלן�סרסר�ס'�וה'קו:יס�סגס'�ו�יחס�טרנס�מ'��ע�גן�ו;ת1�י"ס,�נוםכימ.ס���������ן�סמוסלמס

���ט(�סח7ס�גכ1ר'ס�ט'ר�וע'�כפירך�מק�גוו�ס�חתימתו�סם�נו�ו�חר.ספ"ג(
����פגיי�כטל�סגנון�גד�ספת(�פ��וספת����סקרנית�גנחתו�ס"�סיס�ש"ח�כן�ורק�ט�נ��יש(

�ל'ט1ר�ססיכ�נטל�טן�לפ"ג�וט"ב�ח"�פ'�פג"טע'
�גד"י

�פלכת.�ועל�ט"ס,�כטוי�טוי�כ.חד�די��סכ'��יוייט
�ול"נ�פוחס�י"ג�ר'�וט�כפיר,�סלפם�גפי"ס�יט��תן�פו"פ�ור"מ�ג"ו�יגחין�ג1ס"ל�חרות�יר,ק5��קירס
�כזו�סי'�תל"ר�פ��דוד�פגרל�פ"ס�ספסכי"ס�סר�תקליט�כך"ת�כפירן�כפוסי"ן�יטרלל�סג"י����עוכפת

��מס��נסוף�כ"ן�סגס'�ע'
�קר6ק�����לנן�טעכ,�ך��ר�כן�כסרב�ספ'ר6�ת:טט�חתימתו�ונך����טירפו�מ'י���ס"��וגסכ(

�נו6ן�סקרן�וטוכ�סמורים�מנת�סנוס,נור�ן�ס'�גס�ח"�ותן�תקורות�ס'�נוולת�ר1ס�ס�כעס"ק�גס�ך"ן�ה"סר"ן
�סקרן�טוב�ס'�טעג)י�דוד�כסג"נו�ר1ס)מ.�סטיר6�תן���גגר'�כתלתל�פטת'ס�ס�ס�דמו�ר1�גקס��ע)��ט
�גיר1סן.מ�לין�ספירי�רוכן�כסג"ת�רוס!מ'�תן�ג(�ממוריס�מנת�סנוס~תר,�ן�ס'��ן�ן1ד�ר�כן�גסנימ�תןכ(
�ט�י�תן�מ�ר1תס'

�ס��נ"י�המסכי��סמג'ס�סרב�יד.וי�ע)��ט���תר��ט���חד�רק�גי6ר���סר
���י�סר��כחמס���סיקל�ס'�סנו��ו��נוקרתני�כעלס�נו1סר��סרג�י7י7י�ע)�ע"ג���ג)נ�כוססע'ר
�טעג)�ו��ר�ן�כמ"ר�ספ.ר6�טע�יכעס�גתן��י�מעתקתי�ע��כוס��כסיח�ס"ס�סס����יר1ט�סכטס"ק
��מ"ט(�ת'�ות�ועת"נ�ע"ס�מג"ע�כסמ"ס�לס��מ���ס��סרר�ט������ע��קל"ק6�לק"הדיין
���תכ"ך�ס'א(
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פאנרוליםנמערכת
�יראה�חיים�ארחות�שמביא�הר"ן�ז(

�נהנאל�רביני�שהוא�הצעירלי
�שם�מפורש�ימני�כמה�מוצא�אההשכן

�הרב�וכ"כ�נתנאל.�ה"ר�חייםבארחוה
�הר"ן�שאינו�הנהב"י�ש"ב�סי'�י"רכנה"ג
��הוא�מי�מסהפק�שם�אך�ראובןבר
�ונינו�סיין�גאון�נר2נאל�ראיינן�ה(

��טקיג,ן(�סקזיכגחג�
�אשכנזי�ךןייל�נר2נאן�כןףקך"ך�ט(

�מהריי�של�הקדושמגזע
�מהר"א�הגאון�של�וגיסו�תלמידו�היהווייל

��ואח��כפראג�מודש�מדייני�והיהברורא,
�הרפים�ושם�כקארלמרייא�ור"מ�אב"דהיה,
�ואחריו�הרא"ש.�על�נתנאל�קרבןספרו
�ק"ן�ועל�א"ח�על�חיים�נחיב�מפרנדפס
�נב(�מקומו�מלא�ואחריו�רמזיי.�יגיעצפו"ר
�והוא�טיאה�הנקרא�ידידיה�מהרירהרב

��קארלמרויא�רק"קאב"ד
�לתנא��כמה.ר�הגאוןמ(

�י2ךאצימי �וראיתים�תשובות�ספרחיבר
�קדמונים�מודונא�מרבני�והיהבכ"י.
�קרמי�למהה"י�רננ.ם�כנף�בם'כמ"ש

�אוה�יי"ד�מערכת�ולעיל�ע"שבהקדמה
��טר5נוטי(�יח��מ'�עייןנ"ה.

�מקינון�המדוש�נשנאה�ראינךח�
�מימן�הכלבו�כספרהוכירו

�הכלבו�כהב�נ"פ�סי'�ע"א�מ"ר�וברףקי"ר.
�ועל�לחומרא�נתנאל�ה"ר�כהב�זהועל

�כג(��וכו'�הכשילין�ע.רוביועל

�בביצה�התום'�הזכירו�מקינון�נהנאלרב.נו
�בגאונים�גם�והיה�כ"ג.�ודף�ג'דף

��גאון�נתנאלרבינו
�ממינה�מרשמש�נתנאל�מהר"רמ�

�שלמה�מהר"ר�בימיאטימי
�בחלק�שלמים�שבחי�עליו�וכותבצרור
�סימן�ועיין�י'�סימן�ב'�מור�שבהשביץד'

��חתימהוי"ב
�סי'�עיין�הרךפא�נךענאל�רננימנ(

��כח"כ(�סרמ�ס�ס5ממנגס

�אחרון*קדנטרם
�סכל�סוף�טויס�סמיכות�כס'�כתג�נהוראי�רביא(

�ס1ר6י�רני�ס��מבר�רכ'�וו��
�מאס�ר'�וסמו�כסיגר�חגמ.ס�פר'�ט:ס.ר�מקירמסיס

�תר��סך���וסב�כד(�ט���פ"ק�גע.ר1כ.ןז�ת6
�ן6גות�ר'�פרק�סר:כ"ן�וכ"כ�כסקרנותו�סלמכ"סןגר'
�לג���

�ה�י
����ר'�ס��ווזיר�דרנ'�סירס

�ולגג�כסקנס,�חגמ'ס�עי��מסר�כסיס���ר�ל'�קר6
�סמו�ס1ר��ר�����ג�דף�גע.רוכ'ן�טס�מר,וס
�כת"ס�סמו�ערך�גן�אעור�רג'�ו�גתמיס�רכ'�
�מייס�ת,לת�סרב�פ.י�וגן�ע"כ�נ"ך�דף�וחסין�סיסלנ

�כקונטרס�ס,ע.ר���מ"ט�ועי�סדורות�כסיל�סנ�
��פקת�פי��יפני

�גון.��ת�תל6�ז:ס,ר��כנין�סבא�להיראיב(
�סכ6�גסור6י�רכי�מר�סגרון

�ח�ס�פ'�סיף�סקזט�שסר�וסוף����כהוכסחות
�גחי�ו��סר6סו:יס�����פירועך�גח7���כה(

�גע�תי�גמ"ח�סגריך�זמן�ועירק�����לס"ס�תוור
�ס�ד:�וייוון�נוערגת�וכר�עיןכקונטרס

מ*
�אוחנא�ו'�סורימאו�מהר"ר�

�תפילין�כזהב�האי"ימגורי
�בריש�מראשיה�מגיד�כטישבקרושה
�מביא�הכיד�בפירוש�ומעה�מהריי.השובה
�מלאכת�ובספר�משמו.�חידושיםהרבה
�ובמפר�והויות.�קושיות�משמו�מביאשלמה
�כהכ�ל"ד�רף�כריתוה�במם'�שבעבאר
�מקום�בכל�המדברים�ראש�הגדולהרב
�מהר"ר�החסיד�מניה�אנס�לא�רורכל

�בהדיה�ומרי�שקיל�ומהרימ"םסלימאן.
�ירו�מכתיבת�מהרב�כ"י�תשובה�בידיויש

�א(��מורדהבדין
�עיין�בצלאל�בר�סיני�הגאוןנ(

�וסיין�כו��כימימסר��ד"ס
��כח"כ(�ווט5�עורססדר

�שור�בכור�רבינו�בן�סעדיה�רקדנךנ(
�חיגר�ר"מ�ך"ס�נסמוךטיין
��וכו�סור

רבינו
�ציון�מנחםהגה

�ג)�סי�לג�ג"כ�וס"�מק1מ��מ��כ'�גגר�סו6�תר�טפת�ק6ריסרוסע�גז"ק�ומעט�וגו'�סלכ�נ����כב(
��רמ"ח�ס"ס�סכת�ס'�חיים�חי3�ט'�ערןיוצלח

��ס"נ�ח"ג�����וס�ת�ז'נ�נסס�עתוס'בג(
���ס�ועפ"גכר(
��ג"ס�מווין�ס6טור�ס�וג'מי��ג�גלג1ת�וסי�ל'�ימ.�וגן�ג"ס�ריס�סס:ס?לין�גוסן�עוז�שוינו�גסול��וסםכה(
��גח"ג�לג�ינ'�ספלי�ייא(

�יא
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ניגריםםמערכת�
�נ(�פיוסי�איל�גאןז�כזעריה�רבינךד(

�גוסרס�סריס����וסרח"וכת3

ויסר"
�ור"מ�ס6רכי�מוסי�נוסרם�ד6וס�טיל6ס

�בחכמה�גדול�הגאון�והיה�וכו��יקירכן
�ריב"ה�צעקת�וגדלה�פנים�ישא�לאאשר
�רב�כהב�כאשר�גולה�ראש�וביןבינו

�התורה�ופירש�ג(�בתשובה.�גאוןשרירא
�ובכירים�נושן���בדפוס�והואבערבי

�ס��נתשו'�והריב"ש�הפוסקים.מפירושו
�הרגם�בשרח�סעד-ה�רב�והגאון�כהבל"ה
�ע"ש.�במפל�גמלה�אן�בנתר�הכבסיאם

��הנ"ך�שפירש�נראהומש
�ספר�איזה�שכהב�הגם�גאון�מעדיהרב

�בקי�היה�מ"מ�הפילוסופיא�פיעל
�רף�לחכמה�מצרף�כ"כ�הקבלה.בעומק

�ד(�באורך:�ע"ש�ע"אכ'
�מנין�על�במשקל�שיר�חובר�מעריהרבינו

�עד�מאל"ף�בהורה�שישאוהיוה
�ראיהיו�ועוד�ישן.�בדפום�וראיהיוהי"ו
�בריחוהא�דדרך�בכ"י�נאמר�ושםבכ"י
�לחייט�סעדיה�רבינו�הגאון�שאלשאול
�היום.�הפרה�הפירוה�כמה�אצלו�הבאאחר

�כמה�לי�יאמר�מעלתו�השיבווההיים
�מאד�נצטער�והגאון�בתורה.�ישאוהיוה

�ירע�ולא�אדם�שאלו�לא�שמימיו�והעל
�כמה�ונצטער�ההוא.�הפעם�רקלהשיב
�כהנכיע���המנין�לבוין�יד;�ולא��
�ט5�כ.�סלוח�י�גבס�מזמך�יכה�
�הלום�הגם�בכ"י,�מצאתי�ע"כ�מ6ד,�רסד,

�שם�קצ"ז�דף�חכמה,�נובלוה�במפרראיהי
�והשיר�מעריה�לרב�האוהיוה�מניןהביא
�רבינו�שהוא�כתב�שם�אך�ה(שעשה.
�אינו�וא"כ�שור�בכור�רבינו�בןסעדיה

�ובסוף�י(�יוסף�בר�הוא�הגאון�כיהגאון
�כמו�בהיבוה�שנשהמש�כהב�קצ"זרף

�הנ"ל.�סעדיה�רב�שחיבר�האמונוהבספר
�מרב�שהוא�שאומר�מי�האמונוהוספר
�בכ"י�וכן�גאון�סעדיה�מרב�הואסעדיה
�הענין�וכל�האותיוה�רמנין�מפורשהנז'

��גאון�סעדיה�לרנהיה
�והפורקן�הפרוה�ספר�חיבר�סעדיהרביני

�עוד�והדפוסו�פעמים.�ג'ונדפם
�במרר�ועיין�יעב�ן.�הרב�רביעיהפעם

�ג��ודף�מ"ט�רףהדורוה
�שבל.�הרב�הביאה�בהשובה�ר"הכהב

�שמפיו�סעדיה�רבינו�י"א�סי'הלקט
�ובשבלי�העבור*�סדר�לנו�שמסר�חייםאנו

��כאורך�הוא�הנו'�ר"ח�תשובה�כ"יהלקט
�י(�ההשובה�מפר�חיבר�גאון�סעדיהרבינו

�סימן�חסידים�בספר�ממנווהעהיק
�רב�וחיבר�ע"ש,�הריע�ומימןהרי"ב
�ביאה�איסורי�ועל�מהרוה�על�ספרסעדיה

�עי'�האמונות�ום'�בגמראושימגגשף~שבוה
��כ"ח�דףבש"ק

�שרח�ספריו�מלבד�גאון,�סעדיהרכינו
�האמונות�וס'�והפורקן�והפדותהמקרא

�והלכוה.�דינין�פסקי�כהב�העבורוסוד
�הרבה�מביא�ריקאנמי�מהר"מובפסקי

�מעדיה�מרבינו�בדינין�וסברותמחירושין
�המקרא�ושרת�כ"י.�הלקם�בשבליוכן

�שהרגם�המקרא�פירוש�הואשכתבתי
�חמשה�ראיתי�ואני�ח(�ערבי�בלשוןהחומש
�א'�שבעמוד�ישן�בדפום�הורהחומשי
�ובעמור�הקורש�בלשון�הפרשהנדפסה
�הראב"ע�וכז�התרגום.�כמו�ערבי�כשוןאחד

�הגאון�תרגם�אומר�דוכתי�בכמהבפירושו
והוא

�ציון�מנחםהגה
����י�י�ס��פרט�����היו"ר�רכ�ען�סעו��ע�ת�כ��������כמקריס�סר�פ'ת1ס�ב(

�ע���מרס�רסנו�תת��ג,יר1ת�עי�מת1כר�רסס�סו6�כ��תפי1ת�קן����רס"ר��ן�����מ�
������רן���נ��וווי�מחסין.�גמת6�ככ)��ח��סי'�כמוריס�ןמ�דת1�עוד�ט"מ�תג6ס�

�כסמה���מ1סר�ס�מק1כ)�חקר�סחכם�סרג���כ6ח�רע'�הר'��קרו�מס��י�וג��ן����דוד��ג(
�ע!�מר�ס3עס"ט�רכיב�כ'�סמע��וו��מ����ס"�ח'��ת�ת��סח��ש"ג�ט��אסעיר�ס1פרקסת
�ג"כ,�כ�סס�ר.ג"ס�צקת�גדד���דילת�כ"ג���טכ��ר'כ"ו�מ��ן�סי'�סמת1�����ר�ס"ס�מו"ססרב
�וכ��כן�דוי�מ��ן�ס"�ד�מת1��ל��נור�כ?�ספק�ג���ך�ר��ו,�ממנועת�סגעט"ט�סר���פ��ס�ו
�ע�ת���ע�ס��ר���ט��לס"ט�מ�ון�דס��ע"ע�מר�ן3ע�ט�ייגע�ו,ת�סעדיה�זרכ��פסגת"גר

��מכווררת(����תקד:כרס"ב
�כעסן�ס6מ�ות�כס'�ד3ר����ן�עצו�מ"כ�וו6מר1ת�עסלס�ע"ס��יגס,�����ח"�סרי�וט�ו��ר(

�סנ)נ1י
���

��תורס�סיג�מסרת�גס'�סמררת�מסרת�כס'�כ,ס�וע'ה(
�כמינת�דימין���ף�ו��סו��ינ�כ'נו'�וע"ד�ו�ס7ר�ט1ר1�תור�עס"ס��וסף�גבוי�סו6�ור�תורו���

��סר.ס���קיר�סכן�עס"ס�����קיר�וכן�כזו(
�סתח'ס�ס'�גס�י1�לטס�מקר1כ�רס"ב�סיתות�ס'�תכרית��ן�וס'�ס6גר1ן�ס'�גסמר��סכם�סוו7קדקוסר�סז(

�טר��כ��ן��רם�ס'�ס"�כקת��ממק�מ���קיפר7�וגגון.ספד1ת
���

�כ!���ס�סוגות�����תפית
��וס"ס�סעכ�ס�ס7ל�קס)ת(�גפ"�ר6כ"ע�ען��ועמ"ס�ו�������סמתח,ת�מקת�תרי"ג��וסן1תס:ס

��ט"ס�סס:ס�גי�רס"ג�ס�ד��י6ומרס�ט1נ�כ'�מ�ת'�תסיס�ס'�סוף�סגס"מ

��ט"ס�ירס"ג�סמת�ת�סי�סכיך�כ"ג�קי�סין�סרמכ"ן�וגח"�ע"ס�כ��ר"ט�סר"ן�ש"כח(
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מבנדגליםםמערכת
�כתבתי�ובבר�כידוע.�מעריה�רבינווהוא
�שחרנם�משמע�ההיב"ש�עסרברילעיל[
�והדעות�האמונות�ונם'�המקרא.�בלבערבי
�המקרא.�כל�שפי'�כתב�סעדיהלרבינו
�חיבר�הנ��בערבי�התרנום�רסלברוזעכן
�נדולה�ובמקרא�מפרש.�בל�כמופירוש
�ט(�רניאל�על�סעדיה�רבינו�פי'גרפם
�בררך�המקרא�כל.�שפירש�הדברוקרוב
�שבלת�הלקם�בשבלי�וכן�כמ"שפירוש
�לם'�גאון�מעריה�רבינו�מפי'�הביארה"ר
�נראה�שבידינו�הימים�דברי�ופירושעזרא.
�לפי�סעדיה�רבינו�מתלמידי�שהואקצת
�וכמו�ע"א�סוף�מ'�דף�ביומא�התוס'מאש

�ק"ד�דף�יוסף�שער�הקמן�בספרישרמזתי
�רס"י��סי'�ז'�אוה�שי"ן�מערכהובח"א
�שהלמיד�אפשר�לא�זמנים�סדר�לפיאמנם
�וסרבית�רש"י�יוביר�גאון�פעריהרבינו
�שפירוש�והגם�שם�שהוזכרו�צרפתרבני

�נמצא�ענין�באוהו�מעריה�רבינותלמידי
�והפירוש�ראיהי�אינו�שבידינו�זהבפירוש
�שהוא�רש"י�לומן�קרוב�אחר�מרבהוא
�משה�רבינו�של�אחוהו�מבז�ששמענתב

��קצרתי�כי�ודוקהדרשן.
�חנינא�רבי�מזרע�היה�גאון�סעריהרבינו

�יהודה�בן�שילה�מבני�דוסאבן
�והראכ"ע�מצרים�ממרינת�פייום�מעירוהיה

�על�דכוונהו�אמרו�מהם�נאוןכשכותב
�בראשית�בריש�והנה�סעדיה,רבינו

�הנאון�דברי�וימני�כמה�מייתיהראבאע
�בפירוש�מזכיר�ג'�סי'�בריש�ושםמהם.

��גאון�סעריהרב
�תשובות�קצה�יש�מעריה�רבס(

�שנרפסו�הרמב"ם�תשובותבסוף
�סעדיה�לרב�והם�תקכ"ה�שנהבאמשמרדם

�וההשובה�ואילך.�רכ"ה�ממי'�אחרון�דאנאןן'
�החכם�שם�שמזכיר�ומה�רמ"ה.�בשנתכתבה
�אך�הרמב"ם�אינו�מיימון�בר�משה�ר'הדיין
�ויש�י(�במערב�הרבה�רגילים�השמוחאלו

�דאנאן�ן'�משפחה�והוא�לוה�רבותהוכחוה
�היכל�ובעל�פשוטים,�בדברים�להאריךואין
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פנגדוליםעטע-כת
�חיבר�רקלמינטוב�אביר�עךזך�ומהריךד(

�הספר�שם�וקרא�טורים�ר'על
�אמ�טרדם�אר.ן�ונמגינ.�הצו�אבן

�ח'דוי2ים�איה�נדפסי�הקי"נ��נהשנדפסו
�פיופם�דפוס�הימכ�בא-�בש"ע�גםמכנו.
�שם.�עיר��ל�ה-ב�ה'ד.י2�אי"ההו,כר
�ם�ל�קצתונדפס �ה;ו:ר�אבן��ן.�ה

�ג"כ
�הוא�כשלעזיא�לגרזך�כמדרייך�

�הדשן�הרומת�ה-ב��רבו
��נוס-ק"י(����ל

�א4�י-ב.ני�תיורא�רסנינו� �היחידי�ע
�רביתיו�ה-אב"ד�בן�ןצהקרביני

�
�צ��אהרה��נ"נ�בקביה�ה-טב"ן

�ד'�שבתית�כקים'�הית-��אורבינו
�ה(��הנב.א��רא�ה"ך�ה

�מ)כ'�עין�גמגיבי�ג3יר*ש�כמוהר�ש�
�ט(��נה"נ(נקדם

�מקיבצת�ישימה�עזך*אך�רבינךה(
�ינימיקיו�פירף��מ"ב-נדך
��ג�ג*�יי�י

�עוך��ינ'ג,�יץ�ז3ירי.וך�דגנינוטן
�מרבני�א'�היינקט��זרחשך�כמוקויקשי)

�יני�חיבר�הקדמוניםאק2ליא
�בכ"י:�וךאיהים�שו"ההיקים

���כזר*ל:בךכ(ך��ך�זניי�ך�כחח*לת(
��ט�כ"ט"�ק.י)מ'

�ש"ל�מאיר�בי��ז3ק�ףך�כל*חש"ך'מג(
�היים�בתורת�היבאההשיבתי

�מה-חיש�והיב��ד�סף�ח"בלמהרה"ש
��ל"כוהן

�מביא�נחן�בך�שן'�עזרי�רבינךנ(
�מהך"ם�כפסקיתשובתו

��מ��ס4�ריקאנמי�

�עיץ�נמ�ו*וכמינם�עשיה(�י'�ר"ז3יי(
�יא(��חככגד(�כמעיןסרכ

�תלמיד�יךקדוטק3�ז3זריוק�נמךקן�ך'ט�
�פלוגתיה�ברמהרחיים

�אך�חני-יו�נדפסו�לא�איסקפאדטהר"
�האחרעים�בספר�השוביה�קצת�לויש

�ויש�כנה"ג.�ה-ב�מביא�חידף2עוקצת
�למה-ח"ש�חים�הורה�בס'�תשובוה�הרבהלו
�ומרן�שקיל�מהרח"ש�והרב�הלקים�בלרבו

�ל�הנהית���ה.ו�כנה"ג�והרבכהדיה.
�וטרק�ושקיל�להו�ומ"ת'�ממני�בנ"יהם'ך.ם
�הנל��ריה�מה�ר�היב�נאצן�אהובוה.ה
�מרן�ש4�בנו�רל�קא-ו�מהי"ש�הרבם
�שי"ן�מע-כת�הגרויים�בשם�במ"ת�
��מו"גה(�ך"י�קחרו����מ'�צ'�מ"יאיר,
טז(

�כמךקך�

�מרבבי�שינך�מזריך:
�גדולי�היבריניצ'א �לעתים�בינה�ום'�אבק"ש�שנתהך�ה

�בחר�וראיהי�נדפם��ולא�שו"קוחיבי
�ומא-יך�ט:ניך�הרס��קונ"ן�אש-ק'ו'ה �תהב�לשון�ב4עךנו�הרבבשבח.

���י����

��ל�בישיבה�ננתבקש�פינו��רןהמה�ך
�הרמיז�כמ"כ�הה��שמקמע"ה

�ועיין�ג(�לשתים.�ביבה�רם'בהקדמתו
�כתיבה�ס"ת�ובוהב�מהיר�מופר�והיהלעיל.
�הקדושה�מכ"י�ס"ת�רא,הי�ואניהמה

�שוה�מכהיבתו�וס"ת�מאד�מהודרתכהיבה
�ד(�גדיל:�סךלע�

�הוא�וםנמ,גרז�ננר�ז3זריק�נדקר�ל�
�אסור�שבספר�ההנהוהבעל

�ואינם�הס'�ובסוף�טה�בפליק�הארוךוהתר
�הארוך�והתר�אסור�ס'�המחברטהרב
�כמ"ש���סי��ל�יאיר�חוח;�הרבוכ"כ

ביטה"ג
�צען�מנחםהגה

��סר7נ��זול�מגס�נכי�ס1ג��כרט�ורוב��סתר�ע"ז�כח"כ�ע!�פ'�ח"ח(
�ג�ק��ח��סתת�סוגלט(

���
��תקפה�אמ"ן

י(
����

��ע"ס�עור���רכע1�ע�ס1��ת6�וגר�למצרע�סמ��כמ"ר�סכרן�רכ'�מפ'�כמעת'�גוס��ג'�ג'�ג�
�נ6ל�גספר1�מסר��סג6ון�עקץ�עמ"כ�מ:טונס�כמון�כג"ח�גכיו�נתוש�הפטן�רע"ג�גמ:ט1גס�ו�יא(

�סר"ס�כססגטת�גור�סכ��ומרן�����ג�ה��עכ"ן�כ�ת�גבוית�סג6ע�וכן�כא'�כ6ר�כ1ף��
�כעס�ען�כפיפס���ת.ק1ן�ו�וכ�ן�כר��נכו!�מג,�ו!רהק1�עריס�מדר�כס'�מ!עית�ג�ק1�וסך�מכיך

�מס��גכוף�כ"ן�סנט�ע'�גכירתס�תירן�כ.�כסחס�ס.ה.ס�ח�רס�כסר'�מס'�חו��מקג,ת�לגריסג:מ?
����מס;תות�תס�ג��כגיתו��יס�כפרו�דגכחכר�תך1מ?�גן��ס'�ג?קדמת�כע!מ1�מ"כ�ור��כ,יב(

�ים���מעתס�ע"ס,�סספליס�סחסרע�עי�רק�סחסרע�גו�תפז���כג'אז�ק?�תמם�סמם��� ��ע"כ�כחרם�סס"ך�סג6ק�כתפסו�כר.ס����סתג!ן
����כע.ר�����ג(
��ע"ס�ג��ע)�ג"ק�ס�ח�כ"ס�גע�תד(
��מפחה�ויסקעך�עור"��ע�חותם�כס�נסקימסטו(

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



נדוריםעמערכת�
�ע"ש�ל"ג�אות�אל"ף�מערכת�ח"בבשה"ג

��ח*ג(�וסתר�תסורסי'

�תיקי�חי�עמנךאך�כזדשך*ךיח( �טשנת�היבר�טז(זלה"ה
�מחשבוה.�חושב�אליהו.�אדרתחסידים.
�הון�ציון.�חוה�לבב.�יושר�חושב.מעשה
�ירושלים�בעה"ק�שנים�כמה�והיה�יי(עשיר.
�גלגולי�מזכיר�ציון�חוה�ובהקדמהת"ו. �ושתים�עשרים�שהיה�ושמעהיישוביו.
�ומתנהג�בתענית�ההול��ימי�כלשנים

��וקרושהבחסידות

�הצפרוני�ממשפחה�עבמנך4פגא�ך'�כי� �יח(��כקו��גח"כ�ופירוס��ורטיין
�ומרי�שקיל�אפיתי�קנאים�כנדתךפךכ(

�בהשובותיו�מהרשב"ץושואל
��קכ"ח�סימןח"ב

�ט"�ים(�ששנא�בך�עמים�ך2יכ� ��נח"נ(�טמרם�רכסדר
�סנים�סי�עיין�עמיבא�כנןקך"ךככ(

�כ(�נח"נ(
�עיין�םךעני�עליבא�מהך"ךכנ(

��ח��נגיסמעין

ש
�א(��ולק(�מ'�עי'�פארק�מהאקר�

�ובפרט�בהום'�היזכר�פורת�רבנינול(
�רבינו�רשב"ם�בן�והואבשבת

�ב(�יוסף:�פורה�שם�ע4�הכי�ליה�וקרויוסף
�בעלי�מרבותינו�אחד�פכיך�ךננינךנ(

��תם�רבינו�בזמןהתום'
�הלכית�חיבר�גאךן�פלםיךי�רבי(

�ישן�בספר�כ"כ�התלמודברוב
��בכ"ינושן

�באון�יעקב�בך�פרכיךי�ך2נס(
�צדק�בשערי�מהשובוהיומביא

�ובשבלי�מחברים,�ושארי�הלקםובשבלי
�ראש�גאון�פלמוי�רב�כותב�ויסניןהלקם
�����פגי�סגו'�סו6�כגרא��סיישיבה.

�טיין�אלכסנדריאה�ך1ין�לזנחם�ךננף�
�ס�וגטגין�ר"מ�ס5ויסר6כ"ך
�ד(�וכו�

�הלכה�המחבר�הרב�שנחם�מהר"רי(
�שם�וכהב�א"ת�עלברורה

�של�חתנו�והוא�מורים.�ד'�כל�עלשחיבר
�ה(�מפפד"מ:�אביר�שמואל�יוסף�מהר"רהג'
�ם�ס�כריח�טיין�וקנחם�במך:ך"ךח(

�י(�נח�
מהר'ר

�ציון�מנחםהגה
�על�סרג�פכיו����חוס�סי�כסק7מת�כנו�יעמיס�ר'ק'�ח'�עמעום!�רפ��קר6�לס"�רקס�ספרן�מתוךט�

�ימים�ססס�וצחר�סגת!�ספת�ע)�קכר1ס1�סי'�מנס�ג"ס�וגן�ריס)ימס�מי��רי6�כסוגו�סדרך�ע)קן'ס �ע"ס:�כחרס�מתח)ס�כ"ז�ת�ר6ס���ומקדוח��ר�ו'�מס��קכר�ג�ע6�עיר�ממוד��סו!יכ1ס,
�נמין�ק�ר�ניקרי�����ס'�גז�געורות�מכת�קונטרפ�כ��ממת�נמד�ו��מוסר�ר�סרג�וכרסמתיו(

��סג'ס�גררת�ס!סנגל
��עסס"ד(�סטנן�תופת�ס'�����תניס�מסג��מס"ת,�פ"�ח"�סוס�סכע'ס�ח'���ס��גר1מ6�וסךיח(
��סמ"ט�סלסכ"ם�����תר�ח���עחס��דמת6�ר"תיט(
�סקנסס�ע"ד�סתפ!ס�ס"�סכ1ר6�עכ�ת�ס'�נ��ח"�גער,�עקיג6�סמטון�קר6�דם"�ר6ס�סטומספר,כ(

��סס�����ע' �סגת,ג�כ6�עתס�ע"ד(��ן��ות�ו'�ו'�כ�ת�כלחד�סכ�ס�ת1כ'ס�ס��מעמיס�סת'�וט�עי)�סוג'ר,כ3רא(
�ע"ד�סט.ר�כ6ת'�ועת�כפסס,�ך�פרט�מס�גרטיס�סדכר�מתקשת�ס�יעקב�גן�ממסדר�ע!�נ"עסס!ס'

�רפ"ך�מכ:ס1�כ'�ס:ח!ת�גסן(�ויק�מאר�מסרטך�מנוסי�ככ"ח�ךסרכ�ס��ע"ד(�יו"ד��ות���סממ'
�דכן�ממת��ע!ס�����רוע�מו��סס�ממקוווית�מ;מ�סוס�סח�ף���פרט�גט�מסרב�ט!ס�יכל�מן(�פיקל'
�כ"ר�ר"ח�ת"כ(�נ�סל�ס�סוסכ�מ,כמ�ע"ס�כמסכמתו��ק�פעם��ע�ח1תס�ס"�כטומי�דססמ-טמלעו
�בכות�חית�קצר���כססכמת1�כפס,�כסן�ויק�סרס,�����גסי7ר'�מיס����תסע�וכוס�מרדכ'

�ועוד�ע-ס,�כפס�נסן�פיק�סרס,�מגוע��ס:ירי�מו"ס����כן�יס1סע��ע�ת1תס�סם-ס(��וגטיןגרג� ��מר��ן��פ�ו�פיק�גסס�לעס�ויק�כסס���למכנסו�סת�ט�כסס�ו��ו'��ת�לעיל�סכיך�ממחכריגס
��ימ��סס�סמק1מ,תמכח

�סכת�תוס'�סם-ס����ס.וחס.ן�ס'�חר�נמסך�סרסנ"ס�גן�סם"�ג6ן�ממתגר�מ-ס�קע���ד��תוע�ב(
��מר"ג"�ע,�חן�ו'ת�וגסגס�������לק�לה"�גל6ס�ותר��ח�ותגע�ק"ג�ו'ר�ס�ורפיון�ס'�נ"תס"

�כ���גסגס�וע'�תר"כ�ד��ס'�גפ1מכך'ת6�ס"�כ"�רג�סר�כר.���רס"גכ6נלתג(
��ג��ע'ס�כנכול�ק"מ�ס"�סלמכ"ס�כס�תס1ג6ד(
�הכד"ר�חד�וס"����ס"ס���ף�כמסון�כסס���מ"ס�ו'עלכ6ך���ף�סמט1ן�כ"ר�ל"מ�כסס�מנוגסה"ה(

��קר6ק6דפק
וסוך�

���

�ש"ג���ר�י��סריס�מ"ג�גן��סמ"ך���ד6ווי�כזיק�פ�ט6�גמ�ס

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



מערכת
�הונאה�הבהן�פנחס�מהר"רע(

�רבני�שאר�עםהשיבהו
��ז'�סימן�ח"ב�משה�בפניאינדירני

�הראיה�של�אחיו�הלךי�פנדקם�ראיינךי(
�על�הידושים�וכהב�טובהקרב

�בכבוד�מזכירו�בחידושיו�והריפב"אההלמוד
�י(��לרבו�אח�והיהגדול

�הורווית�הרוי�פנחס�מהר"רי�
�ועיין�יסך5ס.�מיר"םסי'
�נח��ש�גטין�ס5כומטיריס

�ננסת�ע"�עניו�נשנחמ�כ~ך:ך"ךינ(
��ח.נ(סגחס

פדנדוים
�נסוף�נסים�בר�פרחיה�לבינךינ(

�חידושים�חיבר�החמישיהאלף
�רוקח�מעשה�ס'�נריש�הוזכר�הש"ס.על

�בהחלת�שם�הנרפסים�הראשוניםבחדושי
��הספר

�ההוספוה.�טבעלי�נשךץ�ךבנינךיו(
�פרץ�רבינו�הום'וראיתי

�רבינו�תלמיד�והוא�ממכהות�לכמהכ"י
�מאיבורא�שמואל

�ונם�הריב"ש�של�רבו�פלץ�ךננינךסו(
�ליה�פלינ�בהשובההר"ן'
�ט(�יקרא

��נח"נ(�כלכס�ס6ר�עיי�פךץ�כמהנ"ךטז(

צ.
�אליק�דק"ק�אב"ד�צבי�מהר"ך�

�ש"ע�על�צבי�עטרהחיבר
�להם�ביה�וס'�הפיג�שנה�ונדפסה"ט

�א(��דעה�יורה�עליהורה
�מיפת�אשכנזי�צבי�כהר"רנ(

�המפורסם�הג'�הוא�ב(הדור
�שו"ת�חיבר�אפרים�שער�הגאון�של�בהובן

�לא�אחרים�וחבוריו�ח"מ�בם"ווהגדות
�שחיבר�יעב"ץ�הנאון�הרב�הוא�ובנונדפסו.
�הוא�הדפים�אשר�וכלבד�הרבהספרים
�מ"ש�לפי�כאד�הרבה�לו�יש�עודז"ל

�הנז'�צבי�מהריר�הנאון�בה�ובניבמפריו.
�קק"א�אב"ד�ז"ל�שאול�מהר"ר�הגאוןהיו

�הי"ו�הירש�מהר"ר�ן�והגאבאמשמרדם
�להם�שיש�ושמעתי�ברלין�דק"קאב"ד

�סרבנים�בפולין�נדולהמשפחה
�ומקצינים

�כי�הנזכר�הגאון�בתשונת�חוו�אדםיכל
�בשפה�סדורה�משנהו�בכחועצם
�מוקני�ושמעהי�כאד.�ישרה�וסברהברורה
����סהר"י�הגדול�הרב�אומר�שהיהשער
�בקושמנדינא�ויל�הרב�בהיוהו�כיויל

�הגאון�ובא�המ"ה�בשנת�מצוהבשליחות
�בשנים�רך�והיה�לקושמנדינא�צביכהר"ר
�מעופ�לפי�נבהלי�א,�העולם�והרעישמאד

�וחריפוה�נבקיאוה�מאד�גדל�כיהשנים
�חיליה�הקיף�כמה�חזי�והא�אמתיישר

�דאילנא
�הנורוויץ�טג"ל�דבבני�כמדהךעךנ(

�דמדינת�גלילוה�דג'אב"ד
�אהרן�סשה�יהושע�מוהר"ר�הגאון�בןואמום
�דקיק�אב"ד�הייקא�חיים�כהר"ר�הגאוןאחי

�שו"ת�קצה�צבי�גאון�מפר�חיברהוראדנא
��הצ"ז�שנת�בפראג�ונדפם�גפ"הוחידושי

�ושם
�ציון�מנחםהנה

�ע"כ:���גרוגרות�סי'�מחס�וע'�ס��הח'�עיר�ין�מס'�סיח�מ"מ�יע'ו(
�ס"�יימ��זג��כפראג�פ��ט����סוידה�כ�ק�כסול6ס�כוקום�מ��מיס,ג�ס"�ורמ"א��ניחח(

�סרמ��כו-ת�קק"ג�ח��עכרת�חיותו�גח"ט�ס��עוד�ת"י�וכסי�מס'נ'�יתן����ממס�וססק�כסרך-ס
�גן�מרש��כמת1�ע���מר�ר"פ�זרת�י6ס�קר6ק6����פי'����מוסר"י�סמק1ג,�וסרב�וסמ"ג,רסס
�ס"�סי'�ר-פ�כ:י�סזי6�ר6ס�ט�����ו��סג��מרת�כפרת'�וו��דכיכ�הכע"ס�ממ"כ��ויס���ר
�כ"ן,�כב'�ט��פטר�ס�ספר'

�ס6סי
�יכרך!�סחכ-ר�סגי�נחס�מז-ס�דקן�סיס.כ�מ)ס.ג�סי��סג�

�מ'�ע���סרן���ח1ת�מר.ס�סרכ�ת�ס���מת1�דפק(�סח-ק�פ:קכ�סעיח�מכת�י"ג����פסנפטר
�גמא��מע���כס"ס�הר��סכת�נכי�כק'�סי'�כממ"ע���ת)מ���פחס�סג"מ�ג'�סס��וכס"ס�כ(

��תדו�פ�קי5�כ�רה'�צתן�ע�ת�מרפס�ען�מ1��ס�רמ"ד��ת1ספ�
��ק'�סי'�ת'��ת�אח"כט(
�גמול�סי���חזו�ע!�����ה"�עי������מסר��סגג'ל�ט"מ�ס1דס�יחס�ג'ת�מס'�טסקר6א(

�מא����ותו�יסרס,�הס�כ"ת�גסמ"ס�סירם��י�רק�וחרת�מ,כת1י�וע)�ג'ר1ס)יס�מ�ךח.כ1ר�
�עי�מעמרן�גמ�ת������י��כוימ'ן�גמ�ס�לסט��סג"מ�כי�מ�כ,ין�סל��תגמיד�ו"ק�טקכסג"מב( �סחו�ו6ת���דו,�טס�ס�ימ7��כ������כדין�עיר�תסס����סר�ס����סג�ן�מתן�כ�כרכ'

�תנט�ס�כ�ר�תג6�כמקר�מעיר�ג6�ג�ר�מ�דין�מנפוג�טמר�כת����קו��סר���י��מ�ס��יק1
��כ��נתקג)��ס�וסי�מקט�עי.ו���גממית����סרגו�סי)דס�וגס��סתו�רס'סיס�סכ.ת�ת�ויך�סמ"ןכנית

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



גדוליםצמערכת�
�מסר"ר�סלג���ממחגר�סג�ן�כד�גסק7מתופס

�סמחגר�ק��סג�ן�סס��ח�מ1ת�ק!ת�מעתיק�געלדוג
�ע��עג�ס�תקביס�כמס�ססמ.ס�מן���ומריסססי1
�����תו6ס�ע"ס����ס)ר��תע.י����וקןיס
�המאירה�אספקלריא�מ'�הרב�חיברועור

�כמה�עם�מצורף�ונדפם�הזהר�עלפי'
�ע"ש:�הממדר�שהביא�ממנוחידושים

�ג(�הישר�מב�הרב�צבי(�מהר"רי(

�קחיריגוכר�����תוס'עין
�ט"ן�ממראסא�גבבי�נ"ןקך"ךס(

�ד(�נק"כ���נ�סכינבנפות
�בית�הרב�הלמיר�ה(�צבי�מהך"ךו(

�ועטרה�צבי�נחלת�חיברחדש
�א"ה.�ל�צבי�א"ח.ונחלת�ש��עלצבי
�שנת�א"ה�ושל�ה"ה�זה�נדיח�א"חושל

�הכ"א
�על�הירושים�חיבר�תשומ�רגבינדה

�הרדב"ז�הזכירוהתלמוד
�ה�קם"ה:�סי'�ניציא�רדוםבהי2ובוה

�מרבני�ז"ל�וקן2נין�בן�הןק�א�כמדר"ה(
�ריח�בס'�ומכירו�צובהארם
�בבגדד:�רב�היה�ואח"כ�דה

�הרופא�אברהם�בר�סבדכזתת�ר,כינרט(
�וראןתי�הלקט.�טבליחיבר

�ושבלים�בקרועת�מסודר�בכ"י�הלקםשבלי
�סדרה�ושיה�ממנו�קצור�הוא�הנדפםתה

�קכ"א�בו�יש�המוחטם�הלקםובשבלי
�שע"נ�בי�יש�כ"י�ה~קם'�ובשבלימימנים
�ובסיף�ז(�הם'בוה.�כבלים�שב"עמימנים

�ועתה�והפילץ,�ציציה�מילה�אבל�הלכוהיש
�בשבלי�וכהיכ�בנ"י�ח"ב�הלקם�שבליראיהי
�המחבר�הרופא�צדקיה�שרבעו�כ"הלהם

�הנו'�וח"ב�הענוים,�העזים�ממשפחההוא
�הוא�אך�הח"א�כמו�ושבלים�ערוגותאינו
�ושאר�והתר�אסור�בדיני�סימניםעקיב
�מהראשונים�השובות�הרבה�בו�וישדינים.
�שקיל�והוא�המחבר.�הרב�להןרמייתי
�הרבה�ויש�אביגדור.�רבינו�עם�מובאוטרי

�לרש"י�אחה�ובחשובה�בכלל�לרש"יהשובות
�כח�עצר�ולא�ו-וי�ערש�על�שהיהכתוב
�ההיא�התשובה�לכהוב�לבתו�וקראלכהוב
�שם�יש�גם�ח(�מא"ו.�עמוק�בדיןוהיא

�מאור�יהודה�בר�גרשום�רבינוהשובות
�תוהם�הנזכר�אביגדור�ורבינוהגולה.
�ראיתי�וגם�הכהן.�אליהו�בכיראביגדור
�ברוה�בר�מאיר�מרבינו�שאלותששואל

�גדול�בבכור�מה�ם�לו�ומשיבמרומנבורג
�דבריו�כל�על�ומקשה�להש'נו�חוזךוהוא
�ספרים�וב'�ק"ך��רה�המלך�דרך�בם'ועיין
�שהביא�כמו�לונזאנו�די�מהרים�ביד�היואלו

�ע"א�כ"א�דף�הדורוה�קורא�בם'דבריו
�בר�מהר"ם�עם�ומרי�דשקיל�ומהאיע"ש.
�שבלי�בסוף�והוא�לוה�זה�וכוהביםכרוך
�הלקם�בשבלי�דמ"ש�נתברר�ח"כהלקם
�אינו�זצ"ל�מאיר�רבינו�כח"ב�וגסח"א

�שרבו�שראיתי�וכמדומה�ברוך.�ברמהר"ם
�מרבוהיו:�א'�דהיינו�מאיר�רבינו�נקראהיה
�ממשפחה�הרופא�אברהם�ברבי�צדקיהרבינו
�חלקים�ב'�הלקם�שבלי�חיבר�הענוים�
�בינו�החומש�בנמוקי�הנהוה�לו�וישכנ"ל

�מהר"ם�ואינו�מאיר�היה,רבינו�ורכוישעיה.
�וגם�ע��עיין�בס"א�כמ"ש�ברוךבר
�בנימן�בר�יהודה�רבינו�קרובו�היהרבו

�מורי�הלקם�בשבלי�כותב�ועליוהרופא
�בנימן�מהריר�אחיו�מזכיר�ושם�ט(יעלה.

וקרובו

�ציון�מנחםהכה
�סמכ1רג�גהק�מירוס�צמוק�פתן�ממס�ג-מ�גת�ס6�����������סען�ע���ל�גע'ר

�מיחמת��גסכ��מק���עקר�תע-ל�ושי��ד��ג�ק�סיקים�טן�ח"ג�מס�מקימו�ט��מכסס(�ג)טסית
��יר�כ'��מ"ך�ג1כס�ס!ך�סת.יס(�וגר�טס"ס����ס��חס"�וכו'�ס'�ע"י��ן�סגת���מוס�טס�מ��
��ע"ס���סי'�ס'��ת����סוודר�גגר�ג(��ס��גס1ף�כין�מגס�ע'�ס:ס.�ח"ן�כןתע-ח
�וי)ס"ס�קבס(�סט����ג6גט�ם�עקכ�גר'�ג'�סן"ר�ס�וף�כתת��ת�ן?�גת1ג�זפ"ק�סח-קנפ:הסד(

�ס"ן�סנט�וע'�ג�ן,�תלחכ1ן�כ"ח�ג'��ס�פטר�ו�קור�סס�כ�ע,�מ"�פכק�ס�ג����מוס!�חוןסי'
�ג6י�ות(י�סם'ס1ף ��ט"מ�ע���מ�ר����רב�תר�����גו�����ס��ן�כ:ס������ן�וסףגסנ"מה(

��ח�טג��תר��ס"��ט�כס'��ן�ס�פס�כרס"ן�ג��ת��ן6���ס�י!�ככס�סגם�ר"מ�ס'נ6ג1רז(
��יס�גת.�כיסת�מעדן���כס"�כסמו�מאס�וגן�סמנת�����ןמפט'ר�נטען�ססס��גרס�מ"כרפ�
����סייטת�מערן�כסתו�קפ"נ�ס"�ת��ת"םע.ס

�וכגי
�סנטוס�מ���וכן�נ���תמת.�ו��תפסת.��ס

�ס"�פ��רג1ת�ומע"מ�י"י�סי'�פ��כרגזת�מע"מ�ר"י�ס"��ח�ככ��מ1�רגע,�תו�מכס��דגר.מסס1סק'מ
�����י6ג�

�וכס"�עיס,�ו��סכ'ח�רג��מן�תייס1�כג'ת�מופיע�ר1ס"ק��ן,�סר��גסס�מ'�כלי����
�ע"ס:�י.ט����ת�כח"כ�קמן�מוס�פ1ד�עמכ����כטוסק"ן

�ר"ה���ח(
����

��מ���ן����ס'תך
�ג"פ�גגימין�סי'�סו,�ס�מוכ.ר�ג�מ.ן�רס"ל�קרגו����ע����עקג�רגיל�סוקן�מור.��ס�נג��וב"סט(
��ת����סי�קכן�כק�טרס�תר���כגרסן�ס�ס��חמ.ס�עורק�ס"�חי'�סט:ויס�ממספחת�ס1דס�
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פהגריליםמערכת
�שני�אחי�לו�וקורא�בנימן�מהר"רוקרובו
�הכהן�אביגדור�רבינו�השובוהומייהי
�רבינו�היה�רכו�וגם�ולקרוביו.�לווככותב
�בהנההו�שהראה�כמו�מנחם�רבי�ברנתן

�דוד�פני�בקונמרס�הבאהיה�רי"דבנמוקי
�שבלן�והרב�ע"ש.�ג'�אות�משפמיםפ'

�ושקיל�ברוך�בר�מהרים�בזמן�היההלקם
�עיין�שי"ן�כמערכת�לקמן�ועיין�עמו.ומרי
�לונואנו�די�מהרים�והרב�נמ"נ���קטסנ�
�הלקט�שבלי�בידם�היו�ביעקב�עדוהוהרב
�רוב�לו�היו�ז"ל�רמרן�ידוע�וכברכ"י.

�ארחות�ב"ח�הלקט�שבלי�כ"יהספרים
�הרשב"א�ותשובות�מועד�אהל�ב"חחיים

�בהם�וביוצא�הריפב"א�ותשובוהלאכפים
��כ"י�הכל�הראשונים�מחידו,טיוקצה

�רב�של�בנו�הראשון�לאין�צימוק�רב�
�מסרס�קין�רסיס���גאוןפלטוי

�תנ5נו)יס.�כספך�ג"כ�כן'�טקיכ6�ורכיריכ"ז
�ובספר�החמישי.�לאלף�תרל"א�שנהוהיה
�בשנים�בקושטנדינא�הנרפס�ישן�הרניאלדד

�על�גאון�צמח�רב�תשובות�ישקרמוניות
�הדני�אלדד�כדברי�יעשו�אב�שאלוהואשר
�שכך�אמר�והוא�ההלמוד�על�שחולקבכה

�מפי�יהושע�מפי�שבטים�לעשרהמקובל
�במוב�להם�והשיב�הגבורה.�מפימשה
�רעדו�מהרפתקי�ששכח�לתלוה�שישטעם

��ע"ש�וכו'עליה
�ממס�ל"י�מ0רה��ר3י��סתרים�גמג�ת���

����ע1סס�סיס�וקנים�כמוסג�ג�ת�ג�ן�מחסרכ
�����מר�נ,רנ'ס�יס��ן���הסיג.סג0קין
���י�גך�נך�סקיחסנת

�מביא�חיים�גבך���ךשנ�נך��
�הלקט�שבלי�הרבהשובתו

�רבו�היה�נרבךני�צמח�מהחקךינ(
�בשיירי�כ"כ�כנה"ג�הרבשל

�ונקבר�ר"מ,�וסי'�כ"א�סי'�א"תכנה"ג
�ישראל�מה'�בן�והיה�ת"ו�ידושליםבעה"ק
�והרב�מהריק"ש�עם�וטרי�רשקילגרבוני

��גאלאנמי�מהר"םהמוסמך

�נהול�רכ�צרפתי�צמח�מהר"רינ(
�בדורות�הוניסמרבני

�הש"ס�בגליוני�כותב�והיהשלפנינו
�משמו�נרפסו�חירושים�וקצהוהפוסקים

�ובח"ב�מחדש.�הנדפס�יוסף�בניבספר
�ינמק�ורע�עיין�נ(�י"ס�אוה�ו'מערכת

��משבחיו�קצת�כתבתיכח"כ(
�הרשב"ץ�של�בנו�בן�צמח�מהרייךכיד(

�יכין�חיברו�מהר"שואחיו
�יג(��זכרוהו�המבי"ס�והרב�ומרן�משו"ת��
�ירוחם.�רבינו�בס'�דבריו�מביא�צמח.רב

�החקירה�דאחר�חדש�זהוראה
�גליון�שזהו�ההדיוט�לי�נראהוהההבוננות

�יכין�השובה�על�וכונתם�מבחוץשכהבז
�בספרי�בעניוהי�כמ"ש�הרשב�ן�נכדובעז
�בארך�ע"ש�דחולין�פ"ו�עינים�פתחהקטן
�ברבינו�ראיתי�ועהה�רברים.�שלשרידן
�רלייה�דף�כ"ח�נהיב�אדם�חלקירוחם
�הרשב"ץ�בן�הר"ש�כהב�שם�שכהובע"ד
�מימן�בתשובוהיו�הרשב"ש�לשוןוהוא
�הרבה�קדם�ירוחם�ורבינו�באוה,�אותרי"ד
�ממהר�ד�וזה�ז"ל.�הרא"ש�תלמידשהיה
�והכניסוה�הגהה�איזה�שהוא�שאמרתיכמו

�ירוחם�רבינו�כי�סובר�והרואהבפנים.
�ואין�דבריו.�ומביא�הרשב"ש�אחרהיה
�בספרים�ימצא�דהמצא�הערה�וזה�ן,הדבר

�והחכם�החכמים�אצל�בכ"י�שהיוהקדמונים
�כמה�ואחר�חדוש�או�דין�איזה�בגליוןכתב
�הגליון�הדפיסו�הם?ר�כשהדפיסושנים
�הקדוש�בתלמוד�נם�אירע�וכזהבפנ.ם.
�אירע�דוגמא�ומעין�בצלאל.�רבינווכמ"ש

�פסקים�דרואים�הרבנים�תשובוהבמעתיקי
�הרב�שם�וחותמים�וכיתבים�ההימותבלי

�בסי'�ריכל�אבקה�בם'�עשו�וכןהמחבר.
�מרן�שם�ההשובה�בסוף�שחתמומ"ז

�קורקוס�מהריי�הרב�תשובת�והיא��הקדוש
�איסתייעא�ולא�עליה�לכהוב�למרןששלחה
�וכמש"ל�שם�התשובה�ונשארהמילהא

�ואנט��ק,רק'ס(�באר"י�ט"ן�יו"דבמערכת

�מג��ס'טפ6�ג3�גתכת'�ז0��וו��תכ��ח�סי'��ג��
�ע�י.���גתסונ0�חת'מ0����ן�סלמת��ן�וספל.ר�ת

יכר�ציון�מנחםהגה
�כגס'�ס������הח'�מ"ר��פ�י�ת"ג��גות�ג;ת1כ�ס!ג1�כעין�מערגן�ס'�ות"�כס1מ3י.ת6�ר�ס"י(

�������תן�ע���מחס��סגלתך�מח�ירט�ןס��מס�סס��מ�����מט1רס�חר'��ע�מדג!��
��כסמוך�סנוור�ס"ס�ג"כ�מםרג
��רס"ג�ג,גית�תמ"ס�תל��טד�תרמ��מס'�מחסיך�גתת,�ל"י�טס"�ג�ן�וחסן�רגיל�ס)�חי1����יייא(
�סגי�תן�כס'�סרתג"ס�ע!�סנס1ת�����רן�גס'�גלפס1�וב"�סטור�עי�סגס1ת��מ"כ�כס"���גסתיב( �תע-ו:�ר1סת��געס"קמג"ך
����סתס'�תקעת�גערן�טס"ם�ח"ד�ס"��ח�עג�יג(
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נהוליםצטערכת�
�ק"ב�סי'�מהראנ"ח�בשו"ה�ועייןאלו��וכזאת�כזאת�שראיתי�תשובוה�כמהוונר

�תם�אהלי�ובשו"ת�קפ"ו�סי'�ששוןומהר"א�המעהיק.�אלא�חתים�מר�דלאו�ליונתברר
�יי(�שבה:�מהלכות�פ"מ�ובכ"מ�קכ"מסי'�דברים�עיניו�בין�למומפוה�יהיווהמעיין

�ייכיס�ס"ס�עזון�א(�מויפמן�הרב�
�ב(�מ�

�רבינו�של�זקנו�מררנימךם�ראיינךנ(
�במפר�וכהב�מגרמיוא.אלעזר

�ביצה�רש"י�מזכיר�אשר�דהוא�ג(הקורא
��כ"דדף

�מביא�הבחור�מלרנימום�רבנינונ(
�חלק�נ"י�הלקפ�שבליבספר
����שבלתראשון

�של�זקנו�הזמו�מלונימום�רבינוי(
�כחוב�כן�החסיד.�יהודהרבינו

�ד(�קע�ב:�דף�האגודה�בספרבתשובה
�לחכמה�מצרף�בספר�מבואר�יחוסוושלשלה

��י"רדף

�עיין�ה(�הקליר.�אלעזר�רבי�קליףס(
�בם'�בעניותי�שכתבתימה

��באר"ה�ומשם�קי"ב�סי'�בא"ח�ברכהמחזיק
�סלי6ס.�עיין�אביגדור�ז'�מנח�ר'�

��ח��ייגסקנס
�תלמיד�וידגול�מרשמש�הרבח(

�על�חידושים�חיברהראייה
�כתובות�במקובצת�שהראק�כסוהעו'ם

��ע"ד�י"א�דף�פ"קריש
�חיד,עךו�ראיתי�וידאל�קרשק�רבעו

�כתבתי�ולעיל�כ"י.�כתובותלתחלת
�מחירושיו�מביא�במקובצה�בצלאלתלבינו

�נ"ל�הרב�חידושי�לידי�ובאובכתובות
��בכ"יעצמם

�מנוח�רבינו�של�רבו�ראובז�רבינו�
�כ"י�מנוח�ה"ר�בפירושכמ"ש

��תנוח(�רניגו�ענןוכמש"ל,
�חיבר��ל�אשכנזי�רארבו�מהך"ךנ(

�ושמעתי�ראובן�טחנהספר
�ובקיאות�בחריפוה�הרים�ועוקר�סינישהיה
�שבה.�תוספת�המחבר�מהרב�תלמידוהיה

�ככ"י:�ס'�לוועוד

�מפך�סיין�חיים�בר�ראובן�רבינוג(
��נח"כ(מחמיו

�מפר�חיבר�מירחי�ראובן�בהר"רי(
�וקצה�מלשונוה�גניםמעין

�כמה"ר�השלם�החכם�והמליץדרושים.
��הידוע�ההקדמה�עשה�הוא�המוןאהרן
�של�אביו�וברר�ו'�ראר:נן�שהריךס(

�יעקב�מהר"ר�המפורסםהרג

�ציון�מנחםהגה
��ע"ב�מ"כ�סכת��ת�ס"ט�סגר�ג�וט'�מ"פ�מגס�גס�קרס�סוס�כטקרסיד(
�פסס�גקי6ס"א(

�קותלי
�סו,�וסר'�מכסן�קופתן

��ת"ס(��ר�ן�ה�ס�חק'�ס'�כטר�כתגי6י
��רב����יכיח����ופיי�כיפר�סיס�וכלס�כפט�וחקי�וטת�תת'�ס'�ח"�גס�כס,�פוך�חת'�ג"כיפ'ב(

�כ�ג�ס'�ב"פ�סוכת�סר,ק5�רפ-ת�פי"ת�ק�יס,ר6�כ!תס�וזי"ס�תיפחס����כפרג����יסרבלפו"מ �ספ"ו(�קר6ק6��כ�גדרך�ס-ע�ז"ח�עי�טח,כר�וסק��קוך��ז��ס�ס���ווו-מ�טשי�דיי"ליפיר"ן
�מפסס�ס'���ות�ן

���
��טי'כ�ספג'ס�ה"�כסי,

�גי'�סר"ק�ס��כיסי'�סיכל�ק!וג'פוס�רגי)ו�כסרי�סקור,�יפ'����דכגגס��ל�ולוקס�סדורית�קורןר�ג(
�סי'�מרוקח�כל�ותגו�כגח�סוף�מרדכי�גסגס'�ט'�יפקג��גי:ו�פטירת�חי�לגרפכן�כג6�רון'�יןסגח'
��יפקד(�גן�פ-כ�ע"ס�סט��סי'�רקת�ע,�פג��פרזר'

�גהור�עם�גס�יכעח�כ"פ����גהרוו'ס�פוטר�גוחן��נן�גספס'�י"ס�סכת�סוף�ררכי�ג?גס'ע"סר(
�ח��וסגס'

�סיי�ה(
��ע�����ס!�ל��ו3קרוגות�די�פירכס����וש"ת�תס"ט�סיס��עב��פרך�גן�ר�

�חגיגס�וגתוס'�כולס�לר"ת�סיחסין�ס'�גסגס'�וט-�ספר,�תרי��סקל'ר�יעסכ�רכ'�לפ1ר�יני�חרוזיוגר5כי �נכפת�רת�וס,ל�כ'�ס,ר��ככס�סס"ח�י"ת�וכרכ"י�ט"ס�סכוו:ח�ס'�חחלת�וכ"כ�ג:ר:פטון�ר��ססו5�כ'י.ג
�פיי��פקור�סג6ין�פדיתי�טלייו��גלפן���סג6ו:יס�הפן�כס"�רזייית�סגיך�סי"כ����וברין�וגכו"חר�ר*סי
�קדוספ�פרטי��ילי�פ'וי�טל�כ��פ"פר5ג"ן�ככס�לסרן�תרגן�מתיור�גסקדפחי�י-כ�ו�ל�פרגליוחפיר�

�נוד(�����פ�����סטו�ס"�סקליר�ר��סי�תחיי�סייט�סחרו,�וט�ג,ס"ל�סכ'�כ,ר���סחר'חסי
��כ"ע�סרג"פ�וכ"כ�כלגו�יכס,ס�פ"ע�וגתהכס�קבוס�גו�כס"�סטיגס�ע"ה�תליר�קרא�גסיי�גטרוך�וע'פ"ס
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פונרולים�רטערכת
�אצבאן�מרדכי�מהרב�תלמיד�היה�צורן'

�בחסידוה�ראובן�הרב�מתנהג�והיההזקן
�נדולות�חומרוה�עצמו�על�ומקמירמאד
�נפלא�ענין�וידענו�וכיוצא�המאכלבענין

��לושאירע
�בעלי�רבותינו�אחד�ךחביה�רעשנךו(

�התוספות
�אישפיריאל�רפאה�כפריירז(

�בח"ב�משה�פניהרב
�והוא�השובתו�על�ומרי�שקיל�מזרסימן
�לו�ויש�ממראני.�מהר"י�הרבתלמיד
�כמ"ש�חנניה�מה'�אחיו�בספרתשוקנה
�עיין�במ"ר.�ח'�אות�חי"ת�מערכהבח"א

��יססירי5ל(�חגגיסמס'
�עיין�אשמנזי�רפאל�דתך:בח(

�סר5נ"ט(
�הארחובא(�ק"ק�מדייני�ךפאל�במהר"ךט(

�הרב�הגאונים�נכד�ב"רוראש
�חבור�חי"ר�חרעג�ביה�והרב�מחוקקחלקת
�ואסוקי�כפלפול�ועירובין�שבה�בהל'נאה

�והוא�שבת.�הוספת�ונקרא�לדינאשמעתא
��ראובן:�מחנה�בעל�של�רבוהיה

�דם)�ע"�כןרי:ב"ם�רכבלליכמדתר"רל(
��גח�רוכס

���ע"ן�זחצמקז�רמאללי�ז"ב"כמל�
��כח"כ(מכסן

�הוא�נמיובכ.ן�משזרך�נמן:ר"ריינ(
�כהן�שפתי�הרבתלמיד

�חיי�בר�הרב�עם�ימני�כמה�ומריושקיל
�חיי�בני�הרב�שם�מביא�ק"י�סי'ובי"ד
��הנז'�מלובלין�רפאל�מהר"ר�הרבתשובת
�ן�קי)�עיין�הרוי�רמאל�כמהןיג(

��נח"נ(לוי
�עיין�מיררורא�רפאף�ככהר"ר�ד(

��בח"כ(�רסיסימיס

�כ6ס�סיין�נורשי�רפאך�דוצכםעי(
�ג(��ח"נ(�סלח

�סגן�עיין�כשלמיאש�רפאל�מהיע�
��נח�רב

�צדדך�שלמה�ךפאל�כמוקך"ךי�
�ד(�נח"נ��נדיק�סריטיין

�מרבני�א'�יטרום�רפואה�מוהר"ריה(
�וטרי�ושקיל�אמון�ונאמצרים

�א,וביב,�אהרן�הכולל�הרב�עם�כ"יבתשובה
��קכ"ג�סי'�בי"ד�ברכה�בשיוריועיין

�אחרון.קונפורם
�בכרייהות�והוזכר�אבא�רבי�שמו�רב�

�ועמ"ש�ז"ל.�הגאונים�קיבלושכך
�נ��עיין�י"ר�אות�אל"ף�במערכהלעיל
�מהר"י�על�הרמב"ם�כוהב�רןבררנינ(

�כמ"ש�הרי"ף�ורכומינש
�הרב�פקפק�והרבה�ופקדון.�משאלהפ"ה
�יד�הרב�החזיק�ואחריו�זה�על�יוחסיןמ'

�דרשי.�ומנם�וזמן�ע"ב�קפ"ב�דףמלאכי
�יתכן�לא�ודור�רור�שנות�זמנים�סררולפי

�ן'�יוסף�רבינו�תלטיד�יהיהשהרמב"ם
�כבוד�דדרך�הסכים�מלאכי�יד�והרבמינש.
�מצאהי�בעניי�ואני�רבותי.�אזהםקורא
�ח'�אוה�מ"מ�מערכה�כח"ב�רברפשר
�מ"ם�מערכת�לעיל�וכמ"ש�ראה.�נאלך

��סרמנ"ס(�ט"ן�ע"ש�ז"ךאוה
���ס�ס�סוף�ס:ח:ק'ן�פ'�ג'רוט,מ'�מת�רביג(

����ר��מר�ס:ס��סרס�רג'��ל3י
�עכ��רכסו�ס��ס:ם��וןן�רכ'�סו6�רג.סו6

�כמ7ר" �מכוס�כסטעס����תריי.�רכ'י1�רכי�קורץרכס
�רגבו�ת"ס�רכס�ס1כט��לכ'�חתרו�רכססמ7רס
��סכ'�סק��רכתו�תימיי�וסם�ספרו�ליססרקת

�ועד�����יעיק�סתם�רכ���ו�קורן�ר�גססוכיל
�רכס�עיין�ע"כ.�קל"ט�דף�ת7ט�ח��גחס.ג�וסעח"כ

�כח"כ(
�חקר�כמקדמתו�ח.יס�נען�ו��חיוגיו�מסרייוסרג

�רנן.�רג'�גס�וס.ן��לכן�עתן�קורין�ס:ס�סזכי
�רכן�סיקרה�רוס�ל6�מע:ות:ותו�רכ7�תימק�וגיה(

אלא
�ציון�מנחםהגה

��וממטת'�כ"ל�ל"ת.�סס�סי'�י��י!�גסס��ר�ת'�סילרכ.�סס�ר"מ(ס" �מרג1ת��ססמט�נ"י�מקוי�מ
��סכיג�����סעס�ג��כס6�מרוכעות�סוס�סר�מ�ת�ר�י0פי'ע

�פ6ר�ק.�כן"ק�זה"�פ"ו'למ�רפ��כסס�ת;ו:ס�וט"א(
�ג��מ"�סרס��כס6�וכע,�ק�ס'ס�ויעת�סכס�כ�ט�ת�מגסן�וסג�����תורת�כסמ"ס�ס"ו�כ7זקב(

�ק��וכו'�גנחלהן�וסיר�ס���ר1�וגעל��ו�ג���ריג�מלות�כככ1לו�מ�ד�ומיקל�יקותי6ל�מאסקו)טלס
��סם(�מזן�כסגם�פ"נ�ו'��ח"ג�ח"ן�גסגס�ט'�ות�רי"ט�ועמס��גימע�מתחי�טווה

��ס�ג(���ר"ג�מגורלי�סימס�רס��קר5�דסי'�גרפס�ומספריוג(
��ת�ח(�ס���ך�טל�וג"ג�ר1ר�סלמס�ייי"�רפ����גקר6�לס"�����ר6ס�כ6ן�וגןד(
�כמקוס��ס��לסס6וסו�סי1חס'ן�כס'�עפמ"ס�קנת����רגן,�נסס�ר.ג�לכר�רכי�קר6�פ'ג�מקטת�ו)ע"קה(

�סמפ1רסיס�כמס�העמיס�וער�כיח�כעץ�ו)עמ"ם�ע"א�כוס�סרמכ"ס�כסס���ר'��ות�ועמ�ן����גגוכ"ס

�ורק�סוס�חד5�סי�ורכ�מי�רב��ן�סי�ורכי�מי�לרג'�י���ג�טיס,�סוס�מקזי�רג.�ו��טכג)�רבדגי

� ����������������������
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ברוליםימערכת�
�כס"ס�גזו)�ע��ס"ס�כ��רסכ"ג�גס���רכ'�
����כן�ר'�תס�גר'�לכי�י1�ז6מל�ספוע�ספ'

�ס6י1ן�וטס�עג"ד.�לכיקר1ת1�סו��רגן�קל�ס1מ� �מענ1תג1תו��ן�כתכס�סמסגס�סתר�סו6�דרכ'���
�כעד�כ)�רכן.�כמקוס�רכ'�ט,מ1�סו6�גמסנסגתכ
�רכן���רכו��קרות1�עכס�עסות�רסח'��נ1כ�

���ך'ו�כנדו�מת"נ�סו6ו�לג6
�מנכר�סס'ס�לכ'����כ)ק1ט��ווסד�ו;תכ
�גג1י�סג!�עסו�וגן�ר��וממגו�סמוסטס'ר.ס ��מ��גם'כגדייי��י�ניול�טס'ל�סיס���סעס.ר'ס.
��ע"ס�תורתו�מפ����עס'ר�שס��גסכ���ת1סמגכן'ן
�ת"ר�ייזר�דרגי�יצירי�ככללי�פרן�ריחיידם
��כמתו1ר�כפיייחי�כתכת'�י5גי�סחי.�חם5ן�יטיןסדר �מס�סמ��זס��כתוב�ג�ן�סר'ר6�רב�כתס1כותויטר.
�סכרית,ת�ובגז'���עס6וס�מסנס�סזר'�ת"רסק,ר1
�כספר�גתכ�וגן�פרסס*גן.�ס�מרן�פלייתירסמיו
�ת"ר�ה��ושמק.�סלן�ע7�ע"כ�ס��דף�קנהסק7וס
�סדרים�ססס�פל�ופט�דיס�י!ריס��סמרי�ס,ןסןריס
�רף�פל�פגעי�ט'ליס�כפתח�יטניי�יי�יפפ�ט"ן.
�כסירוי"ר

�ורי'תי�כפ"פ.�תירן�לכתיג�רתות�מהן�גיסיייכ'
��ות�ת�ימס�ירי.�הגי�תורתי.�רכי�לי�כתכ�כפ'רפו
����משו��ויריש�כטח.�תירש�יכתיב�בריי�רמורכ'

�יכססדמח�לכד.�ל'סר5ל�תסיס�כד'�כט"פ�תירסיכחכס
�גתכס����ניתן�ג�סס�טרו�ס�בין�����פי'בפ"ג
�רוכ'�לו�כחב�לרוזו,�פתר�ערל�יל'�ביט"פתירס
�דיי,חירת'

�יר�כמי�חין�מרוי�ספין�כפ-פ�אירי
�לי:ר,ל.�ותיסריחומי

�ו�ס!רח'�כ'�ירוי
ור,

�וי�ו-רישויו�יו�י�דקדד*ור-�יי-יידי �ע;�ן�ו"ע,ע�עון4ע�ו/�וע1�עו���ע�
�כן�כוהב�וה-טב"אהרגנה

�ומהר"�אביב�י�מהר�עי�ימיו�הימב"העל
�אק:די

�על�יוסף�בכיה�מר;�כוהב�הבדולרבעו
�רבה�דהוה�ושמעתי�אביהב.מהר"

�דבינו�קוראו�ולכן�רב�בי�מהריידרכיה
�הבדול�רבינו�הריטב:א��כוהב�ע"רהגדול
�הראיה�הלסיד�היה�שהריטכ"א�הרמב"ןןעל

�רבינו�כוהכ�ולכן�הראיה�י2ל�רבווהרמב"ן
�כתוב�ב"י�למרן�היהה�ח"ההגדול.

�הרב�חען�אבוהכ.�מהר"י�על�הגדולרבים
�ואתר���ל�תבירו�היד�ליאון�דימהר"י
�רב�בי�מהר"י�ל'נ�כלמד�ואפי2ראבוהב.
�כותב�ל-און�די�למהר"י�גם�לכןנסמנה

��הגדול�רבינו�מרןעלע
�פכיי�פ"ח�ס"�ג�כח�סרסכ"ן�כמוריס�גי��רבנירנה( �סחוסס1ת.�לייסיח�חירין�לתת�רכליתפסס

�כל�כס����ומסג"מ
�סגלי

�לפריתם�כססדיתי�סמ"ט
�ורע�וכס'�ו(�יו.�יךרכגיח�בחיד:ס�דירס�סניממ6
�רז"ל.�מלפר�פירוס�פרכייח�לו�דס,לפ�כתג�ח"גג.וך
�מן�פ'ל'ס�פסק'ס�פכיי�כרריהם��יסף�זירוןיסרב
�י"יו�פרמיתפ,ספ

�דף�כריתות�כספר�סרטון�רגיגו�����רויתי�ויפו
�ויכרת�סס�וו�נו����כתי�י?יפררס�רפיי�פ"יל"י

גגר"ת"
�ס��זכ"ס�כתוססתך�סתנ�ס�עם�חקקת

�מ"ע"ככ6
�גע!מ6�ח�ס�ך�מסכ�נס��ת'�וגר

�ילכתי�יפייי�רלי�גס�יכ"ל.�סחי,יפ�יגייל��סןסמ� �ימחיריסו�יי1כרי�לת.ריי�פגייןכפליים
����כקותו��ל�סג5ין�סוכר�כח,ספח5�גיודש

�מרורים�ססי5�יי��חי.�סם�סס�כמחס�גריזגליתי
�מסר.�דריי�ייכיחפ.�תרריין�כן�חליי,�דרגיגרתיס �רלליס�לניספח,�סס

�כ"י
����פס�חולית�סי5�פ"ר

�ס"ט�רף�יכפסתיס�ו(�כריתות.�כספר�טס�כינס"סכייס
�מתלת�סמטתת6�מ6ס�תלת�גמרת��ס1ות�פלסלתמר
����נ"נ�דף�כטרויין�דס'ת��כ�מ6�רכ�ת6מקס
��פסק��רסס�תימיר"כסס�

�ד6מריגן�����סיס�ונגר���ק)��ןוקולס
����דף�ככתרך��מר1�וכ�ות.�סכט�ס��מג'יס�
�רכ'�ד6מר�מ��רסנ�ת,�חגמנ�ת��פה7גו1ת
�ל,ספ�חגמס��ן�ס"ו�דף�כ�מ6�ח;מס�חשהן'עור
�רפייפ�פ"י�ייריילפ'�יתיפ�פיכר,�יס5י�כפלךלי
�ייו�יכ'�דיס'�רריי,�רריי,ס"יי

�רייפויי�ולמיפיפי �לטפמיפ�לעיטור�דרכ'�ותו�ח(�ח"ם�ן.���לר"מ��
�וגמ"ח�יכי��כקלי�תירת�כתי�ח�יתלמד�כלרסכר
�מעיל�ט(�גסים.�מסרו���ד.ת��יפו�ג'רו�מ'סתם
�ועיין�כפלך.�����סס�חגמס��ן�מר�ס"סס��סגד
����ו'�סי'�טין�ט,כ�כשיפרס�גחיי��ינו�

�במערכת�לעיל�עיין�מברראי�רנינן�
��כקו��ככורעי�כעייןםמ"ה

מהד"ר

����מנחםהנה
�ר���ד1ט�ס"ס�ג*ס�מ�ק�כווס'�מ������רכ.�כנס�קר6יס�סי'�ג�י�זג�גרס�קיק�כגג!�ה"כומן

��ע"ס����ג"כ�סת1ס'�מ"ס�גס�תו����������ע��ריס�נוד�מפ��גגכן�מתח,ס�ס�ר�
�ממס�קרסו)����וכרון�כסי�סרב�וסת�כ1כ����סוגנו����סר��מו"ס�סרכ�כת�ג��וס.תס�מ'ויקרותו(

�והיתה�כרג1ת�מס'�כא��מיד����וט�מק1דס�ע1ן��ס����
�פרג"

�תמו�קר6�כפבט6�ר"מ�כערה�טס
��סגר'תות�כע"ס�כסו�דפתח�מתוספתך�סכ��תר����ה6���������

�סי�����כמיס,�מסכלת�סס�ס'�ו�סס,מ'ן�ד1ק6�ר-מ�גהת�כקרס�וע!���תג�מי�ס�ט"ד�וקג��ח( ��ע"ס�ר��כפ��נג��ת�לכרי����והוי�כ"ר.ג1ת�כוס�מ"ס�כסס��שגט�ע�ך�
�דמיירי�������מס�מטגן�גחט6�מ'ת1ת�ג'�ר���יללי���ימטריין�ספ,ט�יב,�פי'�גרג?ש"סט(

�ריין�תוי�יתרי�ככר�רח"ל�פו,�י:ר5לית�רלי�טייפ��ס�ס������כגמ'�יכרגיסי'��רמזיתכמען1גס
�מוס�וכתגי�פל"ר�יספ"ן��ר�חגיגפ�לפ'�ירפוס�גל�דכ�ופ:פייס�גב"�����ו��ס�ע;ו.ס�ר"תמוכר'ן

�ו�י,כי"ל(�פס"ג�פן"ר�כפ'גררני
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