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�הבית�משמרת�מ"ז:�סימן�י"ד�יהושעפני
�שו"ה�אותו.�ראה�לא�מרן�הרשב"אשל
�והרב�י"א.�סימן�י"ד�יהושע�פניהרב
�מ"ח�אות�הגהכ"י�נ"ו�סימן�י"דכנה"ג
�הבית�ברק�ראה�לא�ב"י�דמרןכהב

�ופרישה�מהרש"ל�אבל���להרא"ה
��ראוהווב"ח

�י"ר�ש"ע�על�מגדים�פרי�לחרבוראיהי
�וז"ל�וכתב�כן�בהקדמתושכתג

�רבינו�לרב�כן�כתב�רמ"א�סי'ובחשובה
�ממקום�פי'�כהב�הביה�רבמשמרתיהונהן
�וכבר�עכ"ל.�מצאתיו�לא�וכעת�וכו'דשח
�ב"ג*�דף�במשמרה�הוא�שכן�כהבהילעיל
�ר'�לרב�השיב�זו�דתשובה�מ"שוגם

�השובת�שהיא�שימפיה�אגב�הואיהונהן�
�הרשכ"א�ובתשובת�לנרבונא.�ווו�רס"בסי'
�הבית�בדק�דברי�על�האריך�שמ"ג�סי'ח"ג
�במשמרת�כהב�שלא�שם�ורמן�כ"ברף
�הבמלה�דגרי�פשימות�ולרוב�וז"לע"ז
�וכו'�דיו�בה�לשפוך�ראיהי�לא�שםאשר
�שם�רבמשמרת�הרואה�יראה�וכןעש"ב.
�יראה�מעמיו�על�והעומד�וכ'�מאדקיצר
�כלפי�יותר�פירש�הנז'�וכחשובהויבין.
�השואל�רהוא�ואפשר�מנרבונא.השואל
�בתויה�דהענינים�מח"א�רמ"א�כסימןעצמו
�היה�שם�והשואל�אהדרי�ממיכיהביה

��כמש"ל�נרבונאמעיר
�עירובין�בדיני�הקדש�עבודה�חיברהרשב"א

�לא�אך�יה�בדפוס�והואץמ
�הרב�מותו�כמ"ש�מקרוב�אלאנהפשמ
�ובחידושי�ח"א.�כהונה�בהי�כסוףהמופלא
�מעשה�ספר�בריש�המועהקיםהראשונים

�שבת�בדיני�רהרשב"א�משם�נראהרקח
�בדיני�עשה�כאשר�באורך�כהבועירונין
�תורה�שחיבר�וכו'�ואו"ח�וטרפוהשחיטה
�ועירובין�שבת�בריני�עשה�וכן�הארוךהביה
�ח"נ�הרשב"א�מתשובות�נראה�וכןויו"ט

חרשות
�ציון�טנחםדגה

�פ�גזי(�ס"ס�לחט'ס�סגם�עם���פס�תמ"ס�ג��ח"ס�וכן�ת"ס�נח"ל�תטש�ח"ג�ת"ס�וח"ג�פרד"ס�ח��א(
�ט�ת�ט)תק)ר��יי�מ,ס��ר6ס�ע"ס�ג"�סרטם��תטיגת�גק,ור�מגיתי�הח"ג�גוס��כ'�ג���ת��
�וגט��סל�ט�ס"ת�כטיןסל:ג�

�חיק�נס�קריוקי�פ"ק�ג'ס��מסל�נגעת�עיט�נ"נ�ק'�עת"ג�כסמן�סמת'
��שלת"יססס'

�ס�ת:�ק1דס�היכרו�ת1ס"ג�דס'�ג'�ק"ע�סי'��ו��ג��ט'��ת��י�סמ"ג�געי�סקורת�ג"כ�ע'יב(
�יל1ט�ס��גסעל'�מחל"�לפס�קעת�מ"ט,�הסס�ס'��ל�ג��ס1ג6�רע"ח(�����הסס�פסקי�ס'�ח"�גס�ג(

��ס"ס�סמים�מעל�יסז�כת"ס�ו'�טג)ס�חר�סר���ל�ס�����מק�ת�ע)�סט'ס�סערס'
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�מערכת�
נדגלים�ש

�ראיהי�וכן�י(�רס"ה.�סי'�מעההחרשוה
�מהש"ס�כיד�דף�סוף�לי"מ�מקובצהבשיטה
�הקדש�בעבודת�הרשב"א�כמ"ששכהב
�במיוחסוה�בהשובה�הרשב"א�וכ"כהארוך.

�בסוף�בראיוה�זה�כהבתי�וכבר�קנ"ב.סי'
�הקדש�עבודה�דספר�ולמרנו�מוער.ביה

�הביה�תורה�כמו�הקצר�הואשבירינו
��בעליל�נראה�לא�והארוךהקצר.

�רוקח�מעשה�בראש�אשר�מחידושיםוהנה
�אגב�הקדש�שהארוך.מעבודהנראה
��ע"ש�הביה�הורה�אוהו�קוריןשיטפא

�מביא�ח"ד�פי�ופרח�כפהור�בספר�כיירע
�ועמ"ש�צדקה.�בענין�הבית�הורתמס'

�בה"ב�שאל�חיים�בקונטרס�בענייאני
��י"ממימן

�והביא�ההגדוה�על�פי'�חיברהרשב"א
�בעין�הכותב�הרב�ממנוקצה

�יראה�מקומוה�בקצה�ומהשובוהיויעקב.
�קונמים�איזה�וראיהי�בקבלה.�יד�לודהיה
�בהעלם�אך�האמה�ע"ר�מהרשב"אכ"י

�גרולה�הוקף�כל�אה�נודע�וכבר�טי(נמרץ.
�שרבו�מהרשד"ם�וכהבחכמה'הרשב"א.

�מברה�מחשב�היה�מאיטאצק�מהר"י
��הפוסקים�רוב�נגרהרשב"א

�נ'�י"ג�סימן�בא"ח�כנה"ג�שייריהרב
�ברוך.�בר�ממהרים�קשישרהרשב"א

�ואני�שם.�אהרן�יד�הרב�השיגווכבר
�ברכי�הקטן�בספרי�שם�כתבהיבעניי
�הרשב"א�מנים�מסדר�הנראה�דלפייוסף
�טז(�ע"ש,�מהרים�פפירה�אחרי�ימיםהאריך
�מהרים�דבפמירה�דהגם�האמת�הואוכן
�הדברות�לכל�מ"מ�מן�בארה�דעוהיש

�ענין�אירע�ובימיו�ימים�האריךהרשב"א
�כל�הרא"ש�ומתשובה�ופמירתו.מהרים

�בספרד�הרא"ש�שבהיות�נראה�י"ו�סימןכ'
�הרשב"א�בהשובות�גם�הרשב"א.�רוכ'
�מגדולי�מאחד�שמעהי�כתב�הרפ"מסי'

�מאיר�ר'�הרב�משם�שהעידהרבנים
�ליכא�זו�ובתשו'�ע"ש.�וכו�מרומנבורג

�התשובוה�על�שיירת�הרב�כמ"שלמימר

�מהרשב"אי�שאינה�ר"מ�סימןשבמיוחסוה
�הרשב"א�בשם�הביאוה�זו�תשובהכי

�שמ"ש�לי�וכמדומה�והרדב"ז,הרשב"ץ
�הרבנים�מגדולי�מאחד�שמעהיהרשב"א

�משם�בפסקיו�הביא�שכן�הרא"ש�עלכוון
��להאריך�ואיןמהרר.

�אברהם�בן��וטליתה�ראיינןכ(
�ייגס�רניג1�ע.יןמטינפלייר

��מגירוגך�ססס"ר
�מן�סיין�אוהב�קורמה�הח'כח(

��ה�סטינ
�י��ארלירירה�די�שלמה�מה'כנ(

��ח��סעטתיס�טטנזיטיין
�הרב�אלגאזי�טלדב(�בצתןכנ(

�ה-ב�של�נכדוהמפולפל
�נאנסר�יומף�הרב�הלסיד�שיגוביא�דייוסף
�בני�הרב�של�חמיו�והיה�ברומא.מרבני
�כאסן�יחיאל�מה'�הרב�בזמן�והיהאהרן

�פני�והר'�בוטון�די�ומהר"מומהרימ"מ
�כנסת�והרב�אישקאפא�מהריי�והרבמשה

�אזן�למשמע�והלא�דורם.�ורבניהגדולה
�וההבוררותו�ז"ל�מהרב�נפלאוהששמעה
�הצעיר�ואני�הרבה.�ספרים�וחוברבעיון
�זלה"ה.�וכנוייו�שמו�לספריו�מימןשמהי
�הטוב�שמו�ר"ה�הוא�הרב�ספרי�ר"הכי

�ר"ה:�שלמה�זה.�נדרך�לה"הומשפחתו
�מפירים.�מעלפה�מהרים.�לחם�שלמה.שמע
�עולם.�אהבה�ר"ה:�י�ז�א�ג�ל�א�רבה,המון

�אפריון�הלכוה.�גופי�לעינים,תאוה(
�זלה"ה�שטועה.�בין�שיבה.�והבשלמה.
�הליכיה�לעין.�קלוריה(�שלמה.�זקנהר"ה:
�הרב�ועלה�יח(�ישניכ.�בשפתי�הגהוהאלי.

�להרפים�לאיזמיר�וחזר�ירושליםלעה"ק
�והיתה�ירושלים�לעה"ק�וחזר�הלכוהגופי

�מופה�החסיר�הרב�ונכדו�כבוד.מנוחהו
�מצרים�באיץ�רב�אלגאזי�מהרישדורני
�וכן�שנה,�להשעים�קרוב�ימיםוהאריך
�בעה"ק�ור"מ�אב"ד�החסיד�הרבנכדו

�שמע�המחבר�הרב�אלגאזי�סהר"יירושלים
יעקב

�ציין�מנחםהגה
�ט"מ:�ת"ח�ל"מ�ככ��ס1ג6�תס"ע�ס��גח"ט�פל��כ"גיר(
�רקס�רס'תס��י�ס)קחס�תם���וו��ג1י�יטיס���כי�מסי�גר'�תכ"נ�ת��סלסכ��גס�ת�וכת"ססו(

��ע"ס�מ'�סיט�וכח"ג�ותר"ג�ל"כ��ד�כסי'�ע"ס�וב"�עתוק�סוד�כוס�ם�ג'�סתכמסתגערי
�גד�י�סטח'�ות"ס��ג�ס��מסטל�����ט'����מסר"ס�ע'���קטטר�����ז���ך�סרסכ�טז(

����ג��ס"����מיתת�ט'�ו��סר�ס�גינן�סרסכ��סכ'סרכג'ס
�לטס,�עי�חייט�ען�תט"ח(�����ס�גימ'�גועם�רכ'�ס'�ט�ת�תל"ג�הפתת�ס'�ירש�ס'�גס�ח"��

�רסס:�ט6תר'ס�ע1ל�עסס"ד(�סס:יס����תקע'ח(��יען�תוסר�סג'ס��ת�סירים,�חר1ו'�גגי1תסרסרות
�ג��ס)טס�ר'�סריית�ים"�יט�ו�סגס�לרף�ס'�גס�זח"יח(
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פפנדגליםשמערכת
�אמה�יעקב,�נאוה�יעקב.�שאריהיעקב.
�זלה"ה:�הרבה�חיבורים�לו�ועודליעקב,
�קשישא�מך�ולחמיך�ךץרגנכד(

�גרול�אלגאזימהריש
�ת"ו�ירושלים.�עה"ק�מרייני�היההדור
�תלמיד�והיה�יצהקי�מהר"א�הרב�מורנובזמן
�אי"ה�במערכה�בנרפס�כמ"ש�פר"חהרב
�רב�היה�ואח"כ�ס.לו��די�נזקיר�מ'סיין
�היה�ובהחלה�שנה.�מ"ת�מצריםבארץ
�הכהן�מעלי�כנימן�מ'�הרבנים�בחברהרב

�למעלה�לבדו�רב�היה�ואח"כ�זיין.ומהריי
�משו"ת�כ"י�חבוריו�וראיתי�שנה.מעשרים
�גרול�אפומרופיס�והיה�הרמנ"ם.ולשונות
�אלא�השאיר�לא�פטירתו�ואחרלעניים
�הלב�שכהב�ע"ד�להרבנית�כתובהשיעור
�והרב�היים�והרב�ב"ח�הרב�על�ברךזרע
�כמעם�רובה�והכנסתו�ע"ש�שמואלכיה
�ומח.�וצנועים�לעניים�מחלקהיה

�להפליא�היה�בהורה�ושקירתוואסירותו
�ויחי�אמותיו,�בד'�נסתכל�שלאוכמעב
�בשנה�הצעיר�ואני�שנה.�לתשעיםקרוב
�ימים�שכינה�פני�לקבל�כיתיתקי"ג
�הגדול�הרב�של�כנו�בן�היה�והרבאחדים.
�וכו��שמתה�יבין�בעל�א?גאזימהר"ש
�הרב�של�מאמי�אחיו�הנזכר�הרבוהיה
�עץ�כעל�מהרח"א�וקדיש�עירהגדול
�מלאכי�קדישי�אחי�תרי�והני�וכו�החיים
�ודבריהם�קום�יצא�הארץ�בכל�עוליםאלהים

��זי"ע�עניניהם�ורבו�כשמיםנשמעים
�אךפראנגי�שרמה�כפדקך"ךכס(

�אשר�הקדמונים�מרבנים
�מ"מ�מערכה�בנרפס�כמ"ש�מצריםבארץ
�ט,דר,כ(�ר�מ�ר�רגיגי�עיין�כ"אאוה
�וחיבר�מהריק"ש�בוטן�הוה�הרבוהיק
�בדין�וטחטמ�מדקרק�והיה�השובוהס'

�ריש�ורדים�גנת�הרב�כמ"שבתשובוהיו
�כנדפם�שהבאהיו�והלשין�א"ה.הלק

�ראיהי�עהה�הנזכר�להרב�כ"ימתשובה
�מהריק"ש�בתשוכוה�נדפסה�הגז'שהשובהו

����קל"א�סי'�מחדשהנדפסור

�של�רבו�פיכהבנץ�ךץקיךי�כמךץך�ןכו(
�מרן�עם�ונמצאהרמ"ק

�בכתב�כמ"ש�הידוע�השבועות�חגבליל
�הלוי�מנות�וחיבר�יט(�של"ה.�הרבשהביא
�היה�אלשי"ך�שמהרים�ובזמן�רפ"מ.שנה
�מהריש�חי�היה�עדיין�שנה�ששיםבן

�בתשובה�אריפול�מהריי�כמ"שאלקבץ
��ח'�סי'�ג'�כלל�י"ר�ורדים�גנההובאה
�הרמ"ק�של�וניסו�רבו�אלקבץ�בןמהריש

�מאיטאצק.�מהריי�הרבתלמיד
�לעיל:�שכהבהי�הלוי�מנוה�מלברחיבר
�יש4�שרש�השירים.�שיר�על�אהביםאילת
�לידי�בא�ועור�נדפסו.�ואלו�רוה.על

�ההגרה�פי'�ובו�כ"י�ז"ל�להרב�הלויברית
�החכמים�להלמיריו�שחיברעד"ה

�ג(�הלוי�ברית�הס'�וקראבאנדרנופלא
�אנררנופלא�חכמי�עם�הברית�אח�כרתכי
�בקבלה�נוראות�מהקדמות�קונטרס�ג"כובו

�שהיה�ממנו�ויזכרו�הזה�הבריה�ספרויראו
�והיבר�לבינם.�בינו�לאוה�והיה�לא"ינוסע
�האמת.�בחכמת�הגדול�חיבור�ה'בית
�עבוהות�הזיווג.�בסור�שלשלמהממתו
�ע"א�קע"ד�דף�הדורוה�סדר�וכתבאהבה.
�בבאור�ז"ל�מהרב�כ"י�קונמיס�בידו�דיש
�ויעש�כפסוק�בראשית�פרשת�הזהרמאמר
�ז"ל�הרב�שהשיב�הגדולים�המאורותשני
�מהם8ר�מזכיר�ושם�ז"ל�קארו�י�מה-למרן

��להושע�ופירושוהנזכר
�א'�יב�אמאריריו����נמוץןכז(

�של�אבירו�שאלוניקיכא(מרבני
�שו"ת�חיבר�קוכו�יוסף�מהריר�ההסידהרב
�בשו"ת�הכרם�עוללוה�וקונטרס�שלמהכרם
�שלמה�פני�וס'�ח"ג�לסהרה"ש�חייםהורה

�משה�רבר�חיבר�הרב�ובנו�נחמדיםדרושים
�וספר�חלקים�ב'�למשה�הלכה�חלקים.ג'

��משהיד
�חיבר�אסתףךמ�שךכןה�בןן�כח(

�כ"י�וראיתיו�ההורהמררותי �ההורה�מדרשי�בהחלתו�וכהוב�החומש.על
�וק"ל*�אמהרוק�אנשלמה�הקדוששחיבר

�יוהוא
�ציוו�מנחםהנה

�גסס"ק�וגט"ט�גג'ר1ל�גן����לג���על�לק�מ1ר'ס���לגריס�ג'�לע"ג�פ��מיטל�קב�ס'�טלי�מ"טיט(
�גו�גתקג5כ'

�מ"ח:�ס'�����טמי'�דגר�מ6ן�תסרט��ג1�ע"ס�תפס�פן�תחת�נגע�סרג1���יסטע6י
�רפ,יו�סתפלס�סרר�גי�על�ג�ר�תפלס�גיח�ס'�גס�דחי'�גסקדמס�סם�ג'�תרג"ג(�סי�ג)ג1כ�יפס�סגסג(

�פ��סגס�מטל�ש"ת�טסס"ד,�סלטם�לחס�ס'�מי'�גס�ללס�סכת�ס'�בית�ס'�ט1ד�טס�ס,כיר�וכןוסודותיו
�פטר(�תרי�שי'�סלמס�לגרי�גמטד�������סל�טלג1�ס'�סדת�סוס'�ס6טו)ס�טט1יגי�ס6ט1גיס�סוטרוס' ��לסגיה�סילת�נספר���ג1גירס�געלם�������טגוס1ת�וסי�עג�עי��סג�פרפי�
�יב�����ס'�טמ"ךכא(
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ניזוליםשמערכת�
�שהועהק�שם�וכהוב�נושן�ישן�ספריהוא

�אנשלמה�ומ"ש�נב(�רם"ו.�שנהבמנמובא
�שמות�בכמה�זה�ע"ד�לרוב�המצאכן

�גדול�שלאדם�ונראה�הריב"ש.בהשוכת
�שהם�אין�אותיות�שמו�קודםמוסיפין
�שלמה�ארון�יאמר�כאלו�אדון�וסוףהחלת

��שמות�בשארוכיוצא
�סיין�אשכנזי�שלמה�מהנ"ךכט(

�סקרן.�ח,נ�נחם3ון.נרכית
��כח"כ(�סמסגסתרכבת

�עיין�התנבלי�שגיבל:��נינך�
��כקי��ליהירנדלי

�גבירול�ז'�שלמה�רבינך��
�ותוכ"ן�ומשוררמדקדק

�כהר�וקראו�מופלא�מאמר�חיבר�כג(הרבה.
�פיוסים�וכמה�אוהרוה�וחיברמלכוה
�מא'�שקולה�שירה.�מחברת�וארגנחמדים.
�הראב"ע�הזכירה�בדקדוק�הרוזיםמאות
�כסף�ישקל�דלא�וכהב�מאזניםבכפר
�אנדלוסי�מאלקה�ממדינת�והיהמחירה.
�ספר�וחיבר�מיבש.�ז'�מהר"י�רבינובימי
�ן'�הר"י�והעהיקו�ערבי�בל'�הנפשמדות
�אזהרוה�ובריש�כד(�הקודש,�בלשוןתבון
�במאד�היה�מענה�לבי�שמור�שמוחתם
�ר"ת�הישרים�דבריו�ומנה�האל�יראנענה
�ל"ת�חרוזי�ובריש�יהודה,�בןשלמה

�צאי.�יקרים.�כהובים,�בצל.המהחילים
�שלמה�החרוזים�ראשי�באותיוה�שמוחתם

�ארוממך�עבודה�למדר�וברשוהבאתב"ש,
�אותיות�הם�החרוזים�ראשי�בסופוחזקי

��גבירולשלמה
�יש�חךדארה�לטריפה�נמדןך"ך�כ(

�אנשים�זרע�בא'�תשובהלו
�כ"י

�בזמן�חמין�ז'�שרמה�כפדחך"ך�נ(
�ונדפס�יונה�שבתיהרב

�בס'�שו"ת�ועוד�מתשובוהיו�שלמהבית
��ישריםמשפמים

�ממרקסמה.�יוסף�רבי�בן�שלמה�ר'�ד(
��כח"ב(�סמסנס�סירוסטיין

�י~בחסי�טג4כפדק�ראינך�הוא�רקט"י�ס( �יצחק.�רבינו�לאביו�כנויוהוא
�אביו.�מפירושי�רש"י�מזכיר�ע"אובמם'
�לא�אביו�יצחק�דרבי�שכתב�כמיודלא
�בפירש"י�להכי�ואסמו�אוריין�ברהוה �אביו�להזכיר�יצחק�א"ך�פחח�התורהעל

�ורש"י�בראשית�כהיב�מה�מפני�לושאמר �להההיל�צריך�היה�לא�יצחק�א"רכתב
�דברו�אשר�והמיכו�מהחדש.�אלא�ההורה
�היה�רלא�ניהו�דאיהו�הזה�הכותבעל

�פהח�דאלו�מהחדש.�אלא�לההחילצריך
�החרש�בפ'�בילקומ�מוצא�היה�שםבהחרש
�שהביאו�כמו�יצחק�ר'�בשם�זהמאמר
�ע"ב�ט"ל�דף�בא�פ'�הקדוש�ובזהררש"י.
�למכתב�צריך�היה�לא�יצחק�א"ראיהא

�מאי�ועיין�הזה.�מהחדש�אלאאורייהא
�אוריין�בר�דרש"י�דאבוה�ותו�התם.דמשני

��כמדוברהוה
�נושן�ישן�בקונמרם�כחוב�מצאהירש"י.

�לרמוז�יו"ד�והומופו�רש"ישקראוהו
�ר"ש.�לומר�שלא�כדי�יצחק�ר'�אביושם
�הש"ר�שמשון�רבינו�על�לכהוב�נזהרווכן

�לכהוב�שלא�כדי�מקוצי�הש"ר�וכןמשאנץ
�השר�דמ"ש�קבלני�ואנו�עכמ"ך.ר"ש
�נהירנא�גם�כה(�סמ"ג,�על�הואמקוצי
�רבינו�לרש"י�שמבנה�קרסון�בספרשראיתי
�ל"ח�רף�סמ"ג�בקצור�וכ"כ�ירחישלמה
�היה�מתחלה�אביו�א.�שרשיי�ונראהע"ב.
�במדר�וכ"כ�ירחי.�ליה�קרו�ומשו"המלוניל
�יצחק.�בר�ירחי�שלמה�רבינוהדורות
�הלקם�בשבלי�המובאוה�רש"יובתשובה

���יצחק�בר�שלמהתוהם
�הסנדלר�יוחנן�ר'�התנא�מגזע�היהרש"י

�ע"ד�קס"ם�דף�המורוה�סדרכ"כ
��שלו�ביחום�כתובשכך

�ורבינו�יקר�בר�יעקב�רבינו�הלסידרש"י
�כ"כ�רגמ"ה.�תלמיר�יקר�בריעקב

בתצפות �ציוי�מנחםהנה,
�סס�טס"ס����ג�ל�ח"�סל6ג"ט�ססוי1ת:�וע)�סם���עס"ת�סר6ג"ע�ט)���כגת��ממו��מ�כב(

�ח1תס�ג��סג�ס(��חייי�ר����י��פייס���מסרסו�סי6��וו�וס�ס'�ס'ג��ט'��������מס�
�פ"�תרס"�סר6ג"ד�מסגת�נס'�ר6ית'�סג��וסוסון�����ספכ�ס�גטין�כן�ס)מס�גן�עורס�גוס��יזופ)

���נ)ט'רס�טדי:ת�ק1מגר1יס�גגו.�געת��מ��כגת�סת1רס
�חידות�ס'�ה�ס�טק1ל�ס'�ח"�גס�המס�ס.רי�כ)����ס)תס�סר�סס.ריס�סיר�פ'���ודפס�וטקר1ככג(

�סעק�ס��נע)�����ן�וס"ס�עסס��קר6ק6��פתר�יס
��ספ:י�כ�טכחר�ס'�גס�וי1�מיחס'ס��ס�ס:סס�טן1ת���גסס��דפסכד(
�ססט"נ�וגס�טסייס��ח'כ���מס.יע�סיר,ס)מי�גסרי"ף�סי'�טקסי�סרר�ס��רמתי�ק���ס"��ח�גג�כה(

����כ�ס�כתוס'���סר�ף����ס'ר1ס)ת'�סימן�
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צגדוליםש��ערכת
�והיה�מ"ז.�דף�ב"י�גימין�שאנץבתוספות
�כמש"ל�הלוי�יצחק�רבינו�תלמידרש"י

�סקי�יגחק�רכינו�טיי;�היו"דבמערכת
�כת"נ(

�ורבינו�רשב"ם�רש"י.�הלמידיומגיולי
�בנוהיו�בני�מדות�מפרששמעיה

�שמחה�ורבינו�הלוי�אשר�בר�יצחקורבינו
�בונכורג.�שמואל�ורבינו�שמריה.ורבינו
��חלציו�מיוצאי�התוספות�בעליורבותיו
�ממס�דו�מכף������מסרח"ו�סתי'וגלגלת

��ן�גח)וס�כ6�מ,ת1��מי�ו��ממס�רגג6�וו�גתכ
���תס�מ'�ו�ער����������לכג6גתו
�ממג'�ת)פו7�גפיך�כנקיון�רחל�קוס�קגך�סלמסג'

�עטם�וכן�מוס.�מון�מ7ת'ך�סכי�כ'�מסקס�סםקלעת
�ממל�וגו'�ובזו�לטסו���כ)�כממסות���ויסג
�ישג�עוד�רסנת����ן�כ'�כטוכ�מפירוט�תכיןו

�מן�רקס�ט��ג7וית1�ותוקף�קי1סתו�ונמד�ו�עכ�
�כט1ס"ג�סיע�רסות6�דסק��טד��מזו�ח'גע�גו
�ס6ר.ך:��ן�וס�רפיזלסג"ס
�בתלמוי�מהרורוה�שלשה�עשהרש"י �שבידינו�וו�היא�שלישיתומהדורא
�חידושים�כמה�שרמז�בלשונו�מאדודקדק
�כל�אמרו�אחריו�והבאים�אוה,בשינוי
�חוץ�לאשפתא�השלך�צרפההפירושי
�חוץ�ר"ל�פורתא�ובן�דת"אמפרש"ן
�מוב�יוסף�ורבינו�ההורה�מפרשמרשיי
�מפורטוגאל�דאנון�ן'�משה�הרב�כ"כעלם.
��כ"י�בכלליו�אבוהב�מהריי�הגאוןהלסיד
�הימים�דברי�פירוש�אך�הנ"ך�פירושרש"י

�בעניותין�כדכתיבנא�מרש"יאינו
�ודלא�ק"ד.�דף�יוסף�שער�הקמןבספרי
�והתוספות�מ��ורף�ח'�דף�הדורותנקורא
�יעקב�וה"ר�כתבו�ע"א�מ'�דףביומא
�מוירמישא�הלוי�יקותיאל�רב�בשם�ז"לבשיה
�מצאהי�ושוב�שלמה,�בימי�היה�לאדע,ריה

�סעדי'�רב�הלמידי�שפירשו�ר"ה�בפי'כן
�ה'�סימן�א'�ר"ה�בפי'�הוא�וכןעכ"ל.

�קע��דף�ריש�הדורות�ובסדרשבירינו.
�לרשיי.�מזכיר�שבידינו�איום�דבפירושבחב

�כעת�אך�מרש"י.�אינו�איוב�פי'�גםוא"ב
�פי'�של�הלשון�ממבע�וכן�זה.�מצאתילא
�לנו�קדם�וכבר�מרש"י.�שאינו�נראהאיוב
�מרר�הרב�רמו�וכן�מרש"י�אילו�ד"השפי'

�הדויוה
�ילס��פרגן�סקג)�מופיג�רג����מפסוסעעל

�וסיס�סת1רס.�פילוט�סכתג�קולס�תעניות�תל"גסתפגס
�גי���מס"ס�וקני�הדוגי�ספ'לס�מס�זלו�ל"תקומר ��גל�ל6�כי�כתילי�לית�ספקר5�סירוס�גל���הע"ס
�לסרפ"פ�ססתיס�פייר�גססר�רעיתי�ופתפפטומי.
�ד,סליפ5ריסידפס

�מפט�מספל�נסוף�סר�תג"ן�טית
�סדירים�ושכלל�וספלך�����פפקונל�יפסססניף
�ר1ין�גדוריו�ויט�מסיר�פ"י�פילוסו�גתג�סרט�יר5ס

���
���לגיגו�מסס�תעגיות�תרי"ג�סתעגס�ורכן

�עסל"ר�נחסים�סו6�וסמק1ג)��וכו��קוטריך��פר
�רס"י�קבר�עי�גסיך�עטות�סספי��ו��טמו��גרגחמן
�מ"ט�סול�י1�סגייו�עד�ספסקות�ס.גופ'ס�ועמסו�
�ע��ות�סתות��יו��ומל�עפו�ת1��תו�יתגכ)ורס"י
�כו(�כקריעות:ט"ב

�נביאים�יפירוש�שכתב�מי�דיששמעתי
�אינו�לרש"י�המיוחסשבידינו

�על�כ"י�פירוש�ראה�שהוא�ומעמומרש"י
�קרא.�יוסף�מר'�שהוא�עליו�וכחובנביאים
�נזה�והאריר�ממש�דנביאים�פירש"יוהוא
�ופירש"י�כן.�האמת�שאין�אומר�ואני�עכ"ד. �קדוש�ממקור�וכתובים�נביאים�עלשבידינו
�ז"ל,�רש"י�רבתי�דשלמה�מחכמתאחוצב
�שכתב�הבז'�בקובץ�כתוב�לאשר�יאמיןומי
�ורילמא�קרא.�יוסף�מר'�שהוא�הפירושעל
�והוא�קרא�יוסף�מר'�שהוא�וסברמעה
�מרש"י�העתיקו�קרא�יוסף�שרבי�אומרש"י
�מכתיבתו�והמעתיק�יומף�ביתה�הפירושוהיה

�כ0��שלו�שהואמבר
�יומף�רבי�אם�ממופק�בעה�שאני�אמתהן

�לו.�קודם�או�רשעי�בימי�היהקרא
�לי�וכמדומה�לפעמים.�מזכירושרשיי
�יוסף�ר'�וחברנו�זה�בל'�שמזכירושראיתי
�על�לסמוך�ראין�נראה�שיהיה�ואיךקרא.
�שהוא�עליו�שכוהב�הנוכר�בפירושמ"ש
�הימים�דברי�שמפרש�והעד�פרא.�ייסףמר'

שהוא
�ציון�מנחםהנה

�רכל�להת'�סס�תפריס�סס�וגס'�ע"ס,�ויסג�פי�יסרק)�עכ�ת�וכס'�כר6ס'ת�סמר�ר1ר�גס'�סקרת,�התן�ס'�ע'כו(
����כ'�קע"ת�כטו"ת�����ע"ס,�ק"ו�ס.�ל"ע�כ��ס�ת�וכ"ג�ע"ס�מוסל"ן�סלכ�כטס�סלע�ע"ייחמל

�כיסרם)�טגת"סכ�תר�כלסנן�תקוו�רם"��י'�ל"ו�מס'ג'�כגת'ותן�מגותית�ח�ס"ק���לס"�לטוןפ
�ד���נחג�כקטר�שס"ק������טפלט��ס�ר�י6���ע��ס���ו��מסרס"ק�וסג�ן�ע"ס�כע"פ�סכ�סכיס"ק
�יידקווק�חס"ר�גמת�ניחג�יוד�ימס�פו1יג�טפסרן�גל�טל�פרט"י�ל%�גמי�סס"�כ'�פיי'ס�פקור�ינפלצ'ט
פקיד

��
���סיס�טוי�ותפרס�ל,�כדיין�ייךט�מנו�גלסין�ג�ס�ד3ר�ייון�טיח�ז"ל�סרס��דיכ"פ�פלי�ג5�ר,ס

��סן"ס�שטף�גי'�טוס�פתק�ל,�עם�טיט,�לפרת���לי�ד"ס���ל"ו�סמטת�וסי�וגון�ת"ד������
�פולרי�פרש�פיס�ולפיתי0

�לגפלג'ס�ורקס�ליכי,יס�קר5�ריי�פי'�גידו�טסי'�חרפ(�פפד.פ�לסמ"ג�לגיגפיתיו
�קותו�גס�דלולי�גפורן�ר���ן�ג"כ�ט"מ�ט3יד��פרט"�טס������סיפי�יד�ופרס�ח��

��� �ס"�לר"ת�חיסר�יפס�לפויו�סס��בטטות�ספחיס�סטיי�יפפפתיי�לריש�טח5�גולח�יטי�ספל�פכח�סרחון
�פ"י�יי3דלי�נקידיי�שהר�הנר�רי��יט�קליג.פוס�ריעו�פפי�טטפפ�כספו�טס�רח'�גרגרו�טס"�ריס�� �י3סו.ח�ס"ס�יכי'�ריס����רופ'�פן�דפ-חדול�לבס�ט3י�גרפה�פכתג�טל'�י�פתפ�כ'�כ"ר�גיסיכרם"

��ט�ס�פפר��יתייל�רי��פן�סוד�ח'�טפי'�גריפ�קי"גפסר"ס

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



נדגלישמערכת�
�רש"י�פירוש�מזכיר�מאד�קדמוןשהוא

�גם�בירינו.�אשר�הפי'�והוארמלבים
�אחד�במקום�לא�התוספות�בעלירבותינו

�בנביאים�רש"י�פי'�הזכירו�מקומותוב'
�ס.ף�במונה�ומהם�הרבה�במקומוהכ"א
�ובסנהדרין�ע"א�צ"ח�דף�ויבמות�ה'דף
�הגולה�מאור�ופירש"י�כתבו�פ"אדף

�הקורמין�כהתום'�ומי�ע"ש.�נביאיםבפירושי
�רש"י�בדבי.�בקיאים�חלציו�ויוצאיבזמן

�דברי�הם�הפכר�דף�וביבמוהבווהייהו.
�שהיה�רד"ק�גם�רש"י,�של�בתי�כרריי
�שבידינו�הפירוש�מיחם�החמישי�האלףבסוף

��כלל�מפק�בזה�ואין�לרש"ילנביאים
�פירוש�אינו�כ"ב�מרף�נדרים�מס'פירוש

�מפירוש�שהוא�כתוב�ובדפוסרש"י.
�ע"ב�ברפוס�כתוב�כ"ה�דבדף�ואףרנמ"ה.
�באית�כב"י�מין�מדברי�מ"מ�רנמ"ה,מפי'
�קפ"ו�ס��יח"מ�רי��מימן�וי"ד�מ"זס.מן
�פי'�צארית�דגם�����מפרט�ליהדקרי

�ה"מ�הכנה"ג�וכ"כ�מרשיי,�אינוהסבכה
�בבי"ירו�עולם�כהינה�והרב�קפ"וסימן
�דף�מלאב.�יד�הרב�וכ"כ�רי"ז.לפיסן
�ומעילה�נ,יר�הפירוש�כתב�ושםקפ"ד
�הרי"ף�מביב�אשר�רש"י�וגם�מרש"יאינו
�רבה�אליה�הרב�וכ"כ�עצמו.�מרש"יאינו
�קפ"ד�רף�מלאכי�יד�והרב�ר"ח�סימןסוף

�ע"ש.�אמאריליי"ו�מהרים�משם�כןוהביא
�ששם�מלאכי�יד�מהרב�הבאתיו�לעילוגם

�וק"ק�לעיל.�קצרהי�זה�ועל�הכלהזכיר
�שכהב�נ"ז�דף�ריש�נהנאל�קרבן�הרבעל
�רש"י�דהיינו�פירש�ורשיי�הרא"ש�מ"שעל

�פירש�דרש"י�דנראה�ע"ש�וכו'דהרי"ף
�כ��אינו:�וזההרי"ף.

�הרב�הד"ר�הוא�דין�אחאי�ליבוחזיהיה
�ן'�כמהר"י�אמונים�צירהמובהק

�המלך�דרך�הנחמד�במפרו�נר"ורבי
�ע"א�פ"נ�דף�בכורים��ה;�מהדשהנדפס
�בברכי�בעניותנו�שכהבנו�טה�לשהשיג
�אכתוב�יא�ופה�הפ"ט�מימן�א"חיוסף
�השגותיו�ושאר�רקמן�למא�שנוגע�מהאלא

�וז"ל:�בס"ד.�אחר�במקיםאכתוב.עליהם
�פר"ח�ה-ב�ע"ד�שהקשה�ח;יתיה�הלוםהנם
�בנדרים�רש"י�דברי�בכוונת�שהביןבמה
�הרב�יענה�מה�דעתו�דלפי�ב.�ג�ב�כדה

�מזה�לעיל�ראייתי�רש"י�לשונותבלהקת

�מעיניר�נעלם�איך�תמהתי�מאד�מהוכו�
�דסזל����סימן�ח"מ�בב"י�מרןרברי

�אלא�ז"ל�רש"י�אינו�נדרים�מס'דהמפרש
�לקמחיה�חש�יא�עליי�מרכהב�אחרמפרש
�עכ"ל.�ורו"ק�החבי"ב�הרך�וכמ"שע"ש
�כ"כ�בדף�במ"ש�ראנן�תמיהא,�כאןואין

�חסר�בדפוס�כתוב�עצמו�ה�ובדףקיימינן
�גרשון.�רבינו�מפירוש�והעתקהיוהגה
�מוגית�על�קאי�קשיו�סימן�בה"מ�מרןומ"ש
�מרן�כ"ב�דף�אחר�אם�וא"ב�ל"א.דף

�לקמחיה�הש�לא�עליו�וכותב�למפר.שמכנהו
�ב"ב�דף�עד�המסכתא�לריש�ראיהאין

�וכ"כ�ברפום,�לפנינו�חטר�הרי�כ"בדפדף
�נדרים�הלכות�בנאור�עולם�כהונתהרב
�כ"ב�שמדף�והאמת��ל��ר���מימןסוף
�רבינו-גרשום�פי'�אלא�פירש"י�אינוואייך
�בהזנת�הרב�שנם�הרי�עכ��שםככתוב
�ועל.הם�הנגבך�מרן�דברי�דראהעולם
�כמו�מ-ש"י�אינו�נדרים�רפ'רושכנה

�אלא�זה�ראין�כתב�מ"מ�הרואה,שיראה
�כהבקי�יפה�לפ"ז�וא"כ�ואילך.�כ"במרף
�מעלי:�תלונוהיו�ותכל�פר"ח�הרבעל

�מחזיק�הקטן�בם'�בענייהין�דאנןאיברא
�כזה�עמרהי�תפץ�סי'�א"תברכה

�שארית�ראם�עולם�כהונת�הרב�עלוהיגשתי
�כותב�מרן�היה�לא�מךגט"ההמסבתא

�נקיים�דא2�ותו�לקמתה,�חש�לאעל.ו
�כתוב�ע"ב�כיה�בדף�הרי�בדפוםמ"ש
�דחזר�ומשמע�גרשום.�רבינו�מפירושע"כ

�מרן�ואיך�מרש"י.�דהיא�הפירושלכתוב
�לקמחיה.�הש�לא�וכותב�מפרש�בשםמכנהו
�מראשית�הפירוש�דבל�לצדד�יש�ע"כאשר
�רש"י.�שאינו�אחר�למפרש�הוא�אחריהעד
�פירוש�באותו�חמר�שהיה�בדפום�כתובויפה
�מרבינו�והעתיקוהו�כ"ה�דף�עד�כ"במדף

�פר"ח�הרב�על�להקשות�אין�ולפץגרשום.
�כהבתי�זה�יוסף.�בברכי�שהקשיהימה

�ומיהו�ע"ש.�ברכה�מחזיק�הקטןבספרי
�מדברי�הברכים�על�במ"ש�תימא�כאןאין
�רטוניה�ראישר�כ"ב�בדף�עומד�דאנימרן.
�כ"ב�מדף�רק�רש"י.�פירוש�דהואמרן
�משם�בדפוס�רומז�אשר�המקום�אלע"ב
�שכתב�הדמום�ובעל�פירש"י.�אינוואילך
�אין�גרשון�רבינו�מפי'�ע"כ�כ"הבדף
�ואפי'�רש"י�פירוש�ואילך�דמכאןכונהו

תימא
�ציון�מנחםהגה

�מעילם�תם'�ע)�סלס��יגס�ג'�תע�ס�גלס"ו�ונפל�ע"ס�ל"ג�ג"ק�סרי,ף�ט)�תפרסי'�לוס�סמכות�וסנ5ת'כח( ��גטטט6�מיתק�ע"ס��י�לס"יגג.
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צא�גדוליםשמערכת
�מרן�פירש"י,�שהוא�סבר�שהואהגימא
�ידע�כ"י�הראשונים�חיבורי�בידושהיה
�עד�המסכתא�מראש�אבל�פירש"ישאינו
�פירש"י.�יהיה�שלא�מצינו�לא�ב"בד'

�ולם�כהונה�הרב�דברי�קצת�יהישבוובזה
�בדפוס�תחלה�מ"ש�כ"א�מקיים�לאדאיהו
�זה�ראין�ימכור�וגס�כיה.�בדף�מ"שולא
�ועיין�ודוחק.�הגולה�מאור�גרשוןדבינו
�בקונמרם�י"ר�ברכה�מחזיק�הקמןבספרי
�ממדר�זה�דנעלם�בין�סימן�סוףאחרון

��ע"ש�קל"א�רףהרורוה
�חזקת�מס'�בחרא�פירש�דלא�כנראהדש"י

�והרשב"א�ז"ל.�כתבו�וכןואילך
�פירש"י�כתב�שמ"ב�סי'�בח"גבהשובוהיו

�מעולם.�לידינו�א.הגיע�פשומ�גסרס"פ
��ע"ש�פירש"י�מביא�השואלאך
�במקומות�רש"י�דברי�על�מקשיםתוספות

�וכיוצא,�קמא�מהדורא�שהםרבי'
�בעז�הלא�פ'�ישי�שרש�בם'�הלויהרשב"א
�מישור�ארח�להרב�ראיהי�וכןמודעהנו.

�פעמים�דכמה�מהספר�ע"ב�כיב�דףנזיר
�נמצא�שלא�מה�רשיי�בשם�ההומפוהבהבו

�דפירש"י�מבמכס�ושם�שבידינו,בפירש"י
�משם�לעיל�כתבתי�וכן�מרש"י�אינידנזיר
�מהרב�כן�שכהב�וע"ש�מלאכי�ידרב
��ע"ש�מרן�מדברי�שהוכיח�ספרמגילת
�ונדפס�רבה�מדרש�על�פי'�חיבררש"י

�מהרב�אבא�פי'�עם�בראשיה�ס'על
�ורש"י�ב"י,�מרן�הלסיר�אשר�ן'אברהם
�ושם�יד�והי"ל�ותשובוה.�הפרדס�ס'איבר
�ממש"ל�נראה�וכן�בכ"י�ראיתי�וכךבקבלה
�ח)חירי�וחנרולי�ר"מ�לטיל�סיין�ה'אוה
�בשלח�בפרשת�הזהב�לשון�ובחוןוכו�
�או�בפ'�המחשבה�שם�על�יו"דשכתב
�ע"ב�מ"ג�דף�ביבמות�גם�משה.ישיר

�למלאכים�השכינה�בין�מפסיק�פרגודפירש"י
�מהרח"ו�להקדמת�רבינו�וכוון�ע"ש.וכו'
�בשערי�ומבוארה�החיים�בעץ�הסתומהזצ"ל �ורשויי�ופירש"י,�הן�דף�בע"א�ועייןקדושה.

�נהבקש�מכות�בהרא�בש"ס�עוסק�בעודנוהן
�כמ(�בים:�ויקדש�וסימנך�מעלה�שלבישיבה
�ורש"י�דנדרים�ופירש"י�ראבוהפירש"י

�רבה�מררש�ופירוש�הימיםדדברי
�עצמן�והלו�מרשיי�אינם�לרשייהמיוחסים
�בהקדמת�יעב"ץ�מה'�הגאון�גדול.באילן
�בכמה�אבוה�עץ�הס'�בהוך�וגם�אבוה.עץ

�האומר�על�ויתמרמר�הפליאמקומוה
�רש"י�שהוא�האמה�הוא�האכוהשפירש"י �דמאחר�אומר�בעניי�ואני�באורך.ע"ש
�רס"ב�מימן�א"ת�הטורים�בעלדרבינו
�ההוספות�וגם�לרשיי.�הזה�הפי'מיחס
�לרש"י.�אותו�מיחסים�כ"י�ההורהבפי'
�הראשונים�מאחרונן�דהוא�הרשב"ץוגס
�וגם�לרש"י.�מיחסו�בפירושו�דירןלגבי
�שמואל�מדרש�במפר�או,ידה�מהרישהרב
�מרן�בזמן�צ"ל�האר"י�רבינו�מגורישהיה
�כן�לרש"י.�מיחסו�רשמיא�סיעת"אוכל
�דברי-�פירוש�אבל�הברור.�האסההוא
�ודלא�לעיל.�כמ"ש�אהו�האמההימים

�ומי;תי�רש"י�שהוא�דחשב�הקבלהכשלשלה
�רש"י.�בימי�שהיו�שמזכיר�להרבניםראיה
�הדורות�סדר�בעל�הנאון�על�הימהוביוהר
�ולא�מקומוה.�ובכמה�בזה�אחריוהנמשך
�הביא�קע��דף�ריש�עצמו�שהוא�אלאעוד
�ס"�כ'�ד"הדבפי'

�י"ר�פ'�כצ"ל(�כ"ג'
�ורף�ע"ב�נ"ב�רף�ולעיל�פירש"י.מזכיר
�הקבלה�שלשלת�אחר�נמשך�ע"גנ"ט

�במקומות�וכן�לרש"י�הימים�דברי�פי'ומחזיק
�אחרים

�אור�בספר�הנדפם�המדרש�על�פירש"ינם
���אברהם�הרב�פן'�ומשמאלוהשכל

�בו.�ולחקור�לראוה�עהה�בירי�אינואשר
�אב"א�שהרב�לודאי�קרוב�לי�כמדומהאבל
�וכיון�לעיל�כמ"ש�הקדוש�מרז�הלסידהיה

�המלאה�ה"ו�צפה�בעה"ק�ההיאשברור
�המה�החיים�בארץ�אשר�קדושיםאמי"ר
�הוא�כן�לרש"י.�המדרש�פירושהוחזק
�כיין�האל"ף�מערכת�לעיל�ועייןהאמה.

��כח"ב(�ססכ)ור
הרבי

�י�ציון�מנחםהגה
�סוס�חטס�מסיס�וס"�תתם-ס�גטטר�ג'�יסע�רפ"י�וגסס�התס"ח���סער�דלס��ג'�ע"ס�ס1י�וגסינט(

�גק"ק�יתיטי1ת�סט1טז�גיסט"י(�ג'סכ��סקי7ס�סיג)�נסיכיו�נקל�גייסי�ייילי�טיס�טעם�טליסיחת
�עזיו�יסג�סל�ט7רסו�גנית�תוסגו(�����גקיר�סיטס�כס6�סתם�גט��ט��סוסי�סייס�טדזוירטייס6
�קוי�גת�סטטת(�כסטיתך�ט'�ס"ק�סוס�סכ)סת�גיח����ט)�כ7רכ'�ח,תוי�רסדס�חי)����ו"י,�ס)טסהגיגו �ט1גג�כא'סיאסטת

��רגטי
���וגוי�ג'ת'�ת�ססרקת'�י��י��טלת�קנס(�מטס�ט��סעתתדס'ס�קי�קיסר"

�סגת�סן6�סטלי1�טתח�גי�ט�ע�ס�ת'�ועי�טסוגרס,�ס'תס�טט�ל�גסן�חזם�ג'סג"ג�גנגס�סוס�טגיתלחוק
טיש

�ג5�ג7וטס�ט1גג�סגי'�כתג������ך�ג�סג1ת�טחויו�טת�יל��ח7�נגיל�ט6ת�גגגס�קי�י'���
�ע)�גתסרס�רתס�וד'��געת�סחתין�פ'�וסו�על�וסלס���וגר�סוס�ט����טרס"י���מטויו,יג�

��מס(�סין�וגסגס�קס"ס�ס"�וע��נגרת,�תס.י�ג)�סטחס�סזס6לת,��ןטמיעת

����������������������������� � ���������
� � �
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נדרכיםשמערכת�
�דפירוש�הוסיף�לחם�במשנה�הנוכרהרב

�זה����מרש"י.�אינו�תעניהמס'
�רף�בנדפם�בעניי�אני�שהקשיתי�מהל"ק
�ובס'�וק"ק(�ס'�דף�ר5נ"ן�סיין�ע"בנ'

�ע"ד�קכ"ז�דף�פנחס�פ'�דוד�ראשהקמן
�הזרוע�פ'�למ"ש�כ"ד�דף�דתעניהמרש"י

��ודו"קע"ש
�דברי�דמהוך�ראיהי�ומן�אחרהאמנם

�ורבינו�והרימב"א�ישעיהרבינו
�נראה�הענית�למסכה�בחידושיהםבצלאל
�תענית�במסכה�שלפנינו�רש"י�דפי�בהדיא
�העתקוה�שמרוב�אלא�ל(�ודאי�פירש"יהוא
�בפהח�בעניוהי�כהבהי�וכן����כמהנפלו

��כ"ד�דף�על�בתעניהעינים
�וז"ל�נושן�ישן�כ"י�בס'�מצאהירשויי.

�דרך�שנתחברו�החיבורים�לכלראש
�בר�שלמה�רבינו�הרב�פירושי�הםפירוש
�זיינו�כלי�עליו,�הלוחמים�רבו�ואםיצחק.
�נכוחים�כלם�דבריו�מהוך�והשובתועליו
�ליחידים�רק�ניכרת�מעלהו�איןלמבין.
�הירוצים�לפעמים�יכלול�אחת�במלהכי
�הרב�כוון�שלא�אלא�קושייה�תבילישל

��עכ"ל�פסק�לעניןבהם
�עכס�פסק�סרג�נ�ן�ס�����ו7�יגמר�ס6

�טכתכ�ק"ט�סימן�ח��כתס1כס�סר7כ"ו�הו.תיססג'
���מפרס�רס"י�י�נען�גזן�גידי����ג"חוו�
�נס�טכ��מפסק�כע��עי�סמון�יט��ותר�פוסק�
�����מפרט�מרפ"י�גתכ�י'�סימן��ח�גכ"ערן
�מ.�סחפן�ע)�תחמס���ע"ס.פסקן

�מרס��נ���י
�סס1סק'ס.�ע!�ותר�סמוך��ס�כתגו�ומרן�סר�ו�ך
�ס;תכ�����סג1תג�סרג�לכר,�יכיט1��ח�עיניךכ'
�סג1גס�ועתך�ת�ח���ע�ן�גסס�סרכ�כוןס�
�ועומל����כ�ן�ו��סרט�גרתו�עיקר�עימוילס�
��כ���ערן�כוון������דרס��נג'וסקג)ס
�כעו'�ע)�ותל�סמוך��ס�וסר7ג"ו�מרן�ק6מר'טפ'ר
�לא(�ספסק
�ר'�ס'�רכ����ח�ן�ט�פ'�ערוך�תגמידונס
�����מעש.�געכ��סג'�ס)גס�מר�ן�מר�כ'יחנן

�מרן�גפת���מערס.�ס�ס�גו��מ,ג6�עד��
�סקס�סרס�כו:ת1�דרט��חוגר�סגותי�וסרםוסרדג"ו

�סרמכ"ס�סר�ף�מלל"ג�מעטם.�ס�ס�גךנר'ו�גוון�
�ומסרוס�מעסס�סקס�ס��ת.סן�י;תכי:סו�מהגריסוטלר
�חסרון�ס��ן�כתוב.�מטפט�סורות��כור�פס�
�תג���ט,מ1�סו6�כ'�רס��מ:ס1�טמן��ח"ו
�ג6סר����גמכ�ר.�סו6�סר'�עטטס�ס,כסיגרם
�וסתר�כ6ס1ר�גמז���עמך�כפירוט�גותכלס"י

�גחתכם�למכרתו�ד����כס'ל1ט.�ספין�פוסקט)פטמיס
�כתש,�כחגתי�וכן�טלור,�וס�ספ1סק'ס�מג7ו�כ6ת7
�מ"ט���כיח�גספר�קי"ו�סימן�ת"כ�גס)ק"טוע"ן
�מעדני�סרכ�וכן�וס�מו!קין�יט�ל'��ת�ס'סיחן
�רס"י�דחס�גוס�מרן�טן�חקק�ס��ות���ת�ס��ך מיפרק

����סייגו�סוכר�ע,מ1�סס�����ספוגיי
�ע"ס.�וכו'�מירס��פ.ק�ח1רג6�מוט���ג'סיכת�

�סזגל��לק�לס"י���וס�טימסוכ�מרן�דחס�ומלוא'
�וחנן�לי��ר�כ'�כ'�ו)מעסס.�ס)כס���ס)גסמס

�סלט�פ.�ו�גראס�כך���ח���מפך�סכר�סיסס)גס
�רס��וכן�מעסס.�ס)כס�טיס'ס�כפתר�����ג�ןו�
�סכותכ�סרכ�כמ"מ�וכמעכס�ס,כס�כר��סיסיו�גוון�

�וסרגל�ודוק.�וגמ"ס�גפיל1ס�פסוק�סרס��עלמזוקר
�וערי�יכ��כתב����סימן�מ�����סמג�ח
�ל6סס�וע)�ומרן�סרמג"ס�גל�י�ק'ס�ימר�יןכ.סת6ן

��טס�עייןפ'רט"י
�לס"י�ע)����ו�����סימן�ר6כ"ןגתכ
�וו7לטס�ו:תחלסס�תכקסס�ת1רס�זעת�סמרוספת1ת�

�סגך�וגמיטול�����כפיסו�ס'תס�מת�תורתמפס
��ת"ס�ס6ד'ל�תורס�וסגד��ס�ט'�רג)�עלססעמ.ד

�ומרי�שקיל�דכי�ומנין�בחידושיווהרימב"א
�מרן�בשמו�קורא�רשיי�דבריעל

�לב(�הרואה:�יראהכאשר
�פי'�היתום�בן�נכלמה�ראיינןלו(

�ראי'�ומביא�בשיםפירושים
��בספר�הראשון�ישעיה�רבינומפירושיו

�ומזכירו�מקומוה�ושאר�סאו�סימןהמכריע
�לג(�מקומות.�באינה�כ"י�הלקם�שבלי�בם'ב"כ
�סי�ס�כע"�הכהן�שלמה�ה"ר��

�יוסת�מהר"ר�הלסיד�מהרגם"ך�ח(
�גדול�בישראלפירמון

�יעקב�מהר"ר�הרב�שכתב�עדשמו
�מראשית�מניד�שבסוף�בתשו'אלפאנדארי
�לגבי�ומהרש"ך�ומהרשד"םהמהריב"ל

�בזמנם�והרא"ש�והרמב"ם�כהרי"ףדידן
�והחלק�מתשובות�חלקים�ד'�מהרש"ךוחיבר
�והוא�פמירהו.�אחר�רב�ומן�נדפםהד'
�זמנים.�מסדר�כמדע�מרן�ימי�בסוףהיה
�בצאהפ�צמחי"ם�היו�מהרש"ך�זקנתולעה

��מלמד�ומהר"מ�חייון�ומהרישמהרח"ש
�הובאה�כלאץ�וצלמה�מהר"ר�ט(

�שבתשב"ץ�בח"דתשובתו
�כ��סימן�ראשוןנמור

בהר"ר
�ציון�מנחםהגה

��סו'ס�ע"ס�כן�תתס"ס�ט'�נפטר�לרס"י�כמק"ן�ר�ת.�תבית�ימסי�הגת�מער"ן�גסגס�עמ"סל(
�כקורת�לגרת�וכס"ס�וק"ג�ק"ד�ח�י�וכסויית�����ת�כסמ"ג�וכן�ע"ט,�גן�גת3���לס"ס�ע.ר�ן����לא(

�תי�מ�נ�ע1ו�כג)�חותר�����י'כ6�סלכריס�מפרס�י��ערס��כקת�ב"פ�סקנס�סר�ס�וגןיעכ"ןי
�טו��דרך�סנ.ע���מ�

�מס'�סיף�יכסנס"מ�ט"ב��סלך�תרס�פס"�מיסר�גס'�וכס"ס�ר"ת�סל�חלמ'רו�וס���וילך���סי'�ועשלב(
�ג5י�לתן�רג�ירגיי�מריי�גן�סילתי'�ילעס�יר�תפייסגה

�קמ"ר:�ייי�יטל�ע"ס
��סי�כלל�גודסס�יט'לג(

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



צבנדוליםמערכת
�לבוב�יק"ק�אב"ד�שטמה�טהך"ךמ(

�סמסגס�מערכתציין
�לד(�ח�

�מסר"ר�סי'�לאנייתו�מהא"שמ�
�ל����ג�דו(סמו�

�ה,קן�מהרש"ל�נכד�הרוי�כמהרייךמ�
�חיבר�מהרח"שתלמיד

�בן�השצ"ה�שנה�מנוחהו�והיההשו"ה
��שנהנ"ב

�הרב�של�ההנו�הלדי�כמהך"שמנ(
�של�בנו�גאלאנמייהונהן

�אב"ד�היה�בנימן�מהר"ר�המקובלהרב
�כנה"ג,�הרב�בן�ישראל�היב�בזמןבאיומיר
�והרבה�לי(�בכ"י�יהם�שי"ה�ס'חיבר

�במפריו�אהרן�יד�הרב�העהיק�מהםהשובוה
�ומורנו�בנימן,�הרב�רבו�של�אביושהיה
�מ,כירו�הגם�בס'�ח"ב�כהונה�בהיהרב

�דאהרא:�מארי�מהרש"ל�בשםלשבח
�נ�עיין�היקנן�הלוי�מהר"שמי(

�י���בח"כ(�חרוק
�רב�מלךט*דן�שלמה�כמהך"ךמס(

�כאשר�הרשב"א�ב,מןאחד
�ואני�נ��סי'�ח"ג�הרשב"א�בשוטהראה
�פסקים�ובו�נושן�ישן�כ"י�קובץראיתי

�אן�דין�והבאתי�מלונדון�שלמהממהר"ר

�י"ד�אות�א'�מימן�א"ה�יוסף�כברכיממנו
�ע"ש

�מגזע�לדךיא�שלמה�כזהך"ךמו(
�ר'�מהתנא�שיצארשיי

�כ"כ�הזקן.�לר"ג�ד'�דור�הסנדלריוחנן
�והוא�בדפוס.�שנתחדש.�מהרש"לבשו"ת
�צונצין�ונ,הר"י�ומורים�מרן�בזמןהיה

�על�חבור�וחיבר�לח(�פגדובה.ומהר"מ
��על�והשנותההורה �בשו"ת�כ�כ�הראב

�קדושין.�ש"ש�ובים�באו�מקרוב�חדשיםהנו'
�והרא"ש�הרי"ף�על�שחיבר�שם�כתבועוד

�ההלמוד�על�שלמה�של�ים�וחיברוהמור.
�קדושין�יבמות�ביצה�מסכתוה�עלונדלם
�שו"ת�שלמה�של�ים�ס'�ואין�חולין.קמא
�ונדפסו�שו"ת�והיבר�הדורוה,�קוראכמ"ש
�ושערי�לסמ"ג�באורים�וחיבר�פעמים.זה

�הש"ס�על�שלמה�חכמת�וחיברדורא.
�סר5יק�סי"פ�ם��חד�כ5י5ס���געססונם
�וממכיס��מ7�יכיס�מטס�וסעור�קטן�גרכ�

�ג:וריס�מסיך�יקיר�וגריו�סטות�כמססווטתת6
�כמקרמת�רמ"ז�יטחין�סוכר�וסוף�עידגיןעידן
�יחס.�כגר�הסמים�מן�ו�סהרחו�סלמס�ס)�

�מור"ם�על�משיג�דורא�לשעריובביאוריו
�ל"ד.�ודף.�ז'�ודף�ו'�דף�חמאהבהורה

�עם�שהיזיל�הויכוח�מבוארובהשובוהיו
�מורים

�מהר"ש�ניהו�מר�רש"ל�כי�הדברומבואר
�מנן�מם,�כדמוכח�ודלאלוריא

�תלמידי�ומגדולי�הוו.�דהרי�נ"ח�סי'שאול
�משאה�והרב�משה�מטה�הרבמהרש"ל
�עם�האמה�חכמה�שלמד�ושמעתיבנימן.
�רבינו�הלסיד�סרוק�ישראל�מהר"רהרב

�מהרש"ל�נתבקש�קרובו.�צ"להאר�
�והיתה�של"ג�שנת�מעלה�שלבישיבה

��כבודמנוחהו
�רש"י�מטע�שהוא�לע.ל�כתבתימהרש"ל

�בידו�שיש�הרורוה�סדר�כהבוכן
�קי"ד.�דת�ע"ש�ן�שכתב�יוחסיןמגילת
�עצמו�מהרש"ל�הגאון�שכהב�ראיתיוכן

�רש"י�ועל�ל"ג�סי'�פ"ר�יבמותבישיש
�ונדפס�ע"ש.�וכו'�סמכתי�אבי�ביתיחום
�יוו'ד�מערכת�לעיל�ועמ"ש�נימיןיש"ש

��ס)מס�כ5�ים�טייןבס"ד ��ח
�ליבום�רב�ושלנמה�כזזקך"ךמ�

�הגאון�הוא�לט(מליבלין
החמיד

��ציון�מנחםהגה
�סג"מ�כסוכלד(

���
��ס�����ה"מ�מ0ס�נוכס�סגכיר�חתן�העכס�גן-ק�ס"�ומתמס�מו6מ�טן���חך"ח

�תקנ"ז���דאל�ח"ו�רמס�רפ�����כשי�ר6ס�����סרמכ-ס�טן��מס����עלס�ס,�כ"זכסמ"סה(
��מצחן�נויד�צות��ן�פ"�כי��ת��עח"כ�ע"ס�וי�סי'�ח��כ�מערכ'�כסיכנו�

��ח"ו�כמ"ך�צמיר�כן"ק�בנוס�כ�גסס�תקמיח(�כ��ן'ק1�מ,כ��סס1לו(
��סכ'ת�וסגסגת�וגרון�מחת�עמס�הס�ט!מס�זכר'�רמס�חבק�ס'�גס���סכ��כסס"דלז(
�יעקם�מכס�ח)מי��ח"ו(�ד"ק�ספסמ�חג�גס�תמ"ס�כריסק�כ�ק�ס��מתח,ס�כ�רמ����לח(

����דריקר���מניס�סכר�ככ'ת�מטפס�ברע�ככר'סק�מסר�ן�מ1ר'�ט��מיס�כ�קתי�וו�ק��י,גטן
�סעד(�גסיו�י"ג��מ"ן��בין�כ�ק�ס"��ח"כ�ע��וכו'�סס7ר�כסטת�סכר�מתחת�ס6פיק1מן�תסטגכר'ס
�כריסק�סיר�ען�ק��וס"ק�מס�עתקו��כר��כר1ס�������ס"ס�גר1מ��ורב�סריס�גססה�מ�ו)פ�ו
���ח1תס�סי'�מ�כ�ן�מסר��ון'ט6�מסרה��סטר6�מסר��קר6�סלמ��כשו"ת�ונגן�סמיינס������
����טם�ת�ק�כר�מק�מו"ס�סרכ�וקר�ט�����חק0�ר'�המס�ור"ת�סר�ון�חותם�ע���י���חקסיר

�נס�ס�מס�ומריס�קל6ק6���ס��וכת�ע��ל�י��מ1סר"ק�סג�ן�תמס�כסס�ר"ת�סכה��ג�פ"י�ג'ט'ן���
��מס��אסוף��ן�גסגס������וח�וע��פ"ק�מח"ק����סוגרת�ו��סרמ��ח'��עור�מחססרכ
�פ6ר�סם�גסן�כרו�מסרס��וכין�סט"ט,�מסרס��כס�ת���סוסון�תיג�מסר��עלס�כנתינות�ס1כ6לט(

�ס"ט�סי��סט�ן�ו'מכ,�פ'����ס"עת6����מ�גיין��סק'�ר'�סמכ�ס�גר��וסף�סנ"מ�סיג1סמגרון
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גרול'םש�מערכת��
�כמ"ש�חדש�ב.ת�הרב�של�רבוהחמיד
�הנדפסות�ובתשובותיו�א"ח�בריש�ב"חהרב

��דוכתי�ושאר�פ'�מימן�סוףבפפד"מ
�הביא�מובחר�ז'�וצלמה�ממוהר"רמק(

�חיים�בתורתהשובתו
�השובתי�והזכיר�מ"ג�ס"�ח"אלמהרח"ש �ויש�ס"ה.�סי'�בסוף�שם�מהרח"שבכבוד

�דפוס�עולם�אהבת�בם'�ושיווים�הקרמהלו
�קושמנדינא

�ראיתי�מכיךאני�ואלמה�ךננינךמט(
�ב'�חלק�ה"קמ�טבל.בה'

�שהיה�ונראה�מהשובוהיו�שמביאכ"י
�ח"ב�הלקם�בטבלי�ראיה.�ועההבזמנו.
�שלמה�ה"ר�השובה�שכהב�קי"דסימן

�רבי�בר�אחי�יהודה�ר'�למוריממראני
�מ(��העניו�הרופאבנימן

�הרב�בן�ממראני�שלכמה�כמוקך"ךג(
�ההור'�על�חבור�חיברהמבי"ם

�הוא�כמ"ש�בישראל�תורה�מרבדןוקראו
�המבי"ס�הרב�לשו"ת�בהקדמהועצמו

��מהרימ"מ�בהקדמת�ש"שח"א.
�מרדכי�בכיר�שלמה�כ2דןך"ךג�

��א"נ(�ס)גזס�הסקפי'
�טיין�הרמכ"ן�בן�כטללה�ךנביגכ(

��מניך,גד��תקרין�י"ג:ר�ג'
�עיין�נרצונו�שלכנה�כמןקך"ךגנ(

�ליס�ננס�ד��לתר�ך
��בח"כ(יכ"

�ת,�ט.יו�מאנים�שטללה�כמוקך"ךגד(

ק�
�סליי.�ט,נ"�נו'�ריס,

��תטר"גי(�סףמ'
�מייצא'�סירילייו�וצלמה�ב2דהך"ךגס(

�סי'�י"ר�ומהרעדיםספרד
�בהשובה�בצלאל�רבינו�וגם�מזכירומ'
�לירושלמי�פי'�וחיבר�לשבח.�מזכירו�א'סי'

�ושקלים�ורעים�סדר�על�כופלאפירוש
�והנאני�כ"י�היו�ירושלים�בעה"קוישנו

�גמרא�שחיבר�בכ"י�ראיתי�גם�מא(מאד.
�תלמוד�מדברי�שקיבץ�עדיוה�מס'על

�הלמוד�בלשון�נפך�והוסיף�להדשייכי
�גמרא�לידי�ובאה�רחב�פירוש�עליהוביאר

�ומהר"ש�וכו��שחלק�ברוך�וברכתיזו
�מגמרא�מביא�כ"י�שלמה�במלאכתעדני
�מזכירו�יהוש;�שדה�והרב�ופירושה.זו

��בזרעיםלהרב
�החלתו�עבדלה�שלכוה�כפדהך"ךגי(

�ממוריא"ה�לשלוניקי�באיהום
�כרם�הרב�ועם�יהודה�חיים�הרב�עםולמד
�ירושלים�לעה"ק�בא�ואח"כ�חמיו.שלמה
�ר"מ�רב�היה�ובסוף�רבות�שנים�והיהת"ו
�ש"ע�על�וחיבר�הת"ץ.�שנה�ונפמרור"מ
�כיי.�ויאיהים�הרבה�וענינים�ושו"תא"א
�פרי�וסוף�משה�ויד�הכרם�בעוללוהונוכר

��גדולים�אורים�ובם'הארץ

�מרבנן�תר�עדני�שלמה�מהדקך�גו(
�ת"ו�חברון�בעה"ק�קשישאי

�והרב�אשכנזי�בצלאל�מהרירהלסיר
�מעיר�תימן�מ;ר'�ותחלתו�צ"למהרח"ו
�גדול�חבור�חיבר�מב(�כנעא.�שקוריןאוזל
�וכתב�שלמה.�מלאכת�וקראו�המשניותעל

�לעלות�רצו�לא�תימן�שיושביבהקרמתו
�שפ"כ.�שנת�הנוכר�הספר�וחיבר�שני.לבית
�לאחר�מ"כ�בספריו�כוהב�נחום�חזוןוהרב
�הנז'�הרב�דברי�הן�והן�וכיוצא.קדוש
�עניניו�ורבו�פעמים.�כמה�בחנתיכאשר

�ושקידתו�מחסידותו�ונרעם�שמענואשר�
�שחיבר�כ"י�מפי�לידי�והגיע�מעוניבתורה
�אור�ע"ד�כלו�הכקרא�בהגהת�זללהרב
�הגיה�הוא�ונם�לונזאנו.�די�למהר"םתורה
��פי'�מרבוהיו�שקיבל�וסמה�כ"ימספרי

��כח"כ(�מתדהרי
�ייכף�ח,�ט,י.�עןרא�ז'�כפדןך�צגח( �מג(�יסק"ס�
���ע"�עמאר�שלמה�מהר"רמ�

��ממרוו(קיס(�ז�יהדרסם
רבינו

�ציון�מנחםהנה
�סמס'ד�סנ�ן�ל��גסס�ג"פ����מ"ג�וגן�ע"ג�����גסס�סוס�סגדן�טס���נתחנף��פיג6ך��כ"ס
���ורק��ו���טסרט��ג�ת1�ט1ע.ן�סרגם�ו��המסטפס

�סג*ח�ס)�רכו�י'כ1סס�רי�הפס�רי�סוקרי
�נקלק�ס"�פ1ונ��כ�ק�ג"כ�ס'י�ךק�����סס�ס�מיס�קר6ק6�כפ"ק�נותח)ס�ס'י�סקס(��תער"ח

��סג"מ(�יסמ"ך�י1גי'ן�גד"ק�ס"��ס1פ1����טסרס���ג�
�ט��ס"�י��ת����ר��ח,�כר�ל���נ�מ(
�ע"ס:�ק"ט����ס��ר1כ)��קת�������מסות�סי�טכ"מ�ת�ן,���מא(
�סג1סע��ספיר�ר"�ספיר�כן�ט'��ט6�����יסב(
�ירגזו�י;סי1ת�גנתי�כ��ע)ו�יפס1�ח��ק,ת�סתרים�חס�וכס"ס��ח�גנס"ג�גסקלמס��ט1גס�פוכרמג(

�ז�תקם�ס�ניקי
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צגגדוליםשמערכת
�גדול�אמיאר�שלמה�לבינןס(

�הזכירו�הרשב"אבתלמירי
�כ"ה�סי'�בתשובותיו�אלשקר�מהר"מהרב

��הרא"ש�על�שחולק�כ�סי'
�הובאה�פרסי�שלבטה�כמהך"י��

�אבקה�במפרתשיבתו
��הקדוש�מרן�עמו�והמכים�ר"ח�סימן�רוכל�

�לי�יש�שיגוז�יטלמה�כמהך"ךסכ( �אנשים�זרע�במפרהשוכה
�כ"י

�מעיי�הצרפתי�שלמה�מהרירסנ( �עטו�ומרי�שקילמיורקה
�שע"ה�שע"ד�סי'�שלו�בשו"תהריב"ש

�שע"ז

�של�בנו�מארו�שלמה�כהר"רסי(
�סמוכי�מרבנן�אהד�היהמרן

�מהריר�הרבנים�בזמן�קונשטנדינארבני
�כ"כ�באסן.�יחיאל�ומ'�הלוי�משלםמשה
�שבסוף�בתשובות�שנניא�ן'�מהר"אהרב
�מהר"ש�היב�והיה�יו"ד.�מי'�ודין�דתספרו
�זריה�מהריר�והרב�נאמן�אהובהנז'

�מהר"ת�והיה�אישיר.�מרבני�אחדיהושע
�כל�ועם�דמהרימ"מ.�פלוגתיה�ברהנוכר
�הרב�להתיר�רוצה�שהיה�הנפיחה�בעניןזה

�אוסר.�ומהוימ"מ�באיזמיר�עזריהמהר"ר
�אל�הנו'�קארו�מהריש�הרב�אליוכתב
�אהובך�שאני�שבשביל�בנפשךהדמה
�הראשון�אהיה�אני�כי�מנגד.�אתיצבלפחות
�איזמיר�בעיר�הנפיחה�לעשוה�המונעיםמן
�מיל�סימן�י"ר�כנה"ג�הרב�כמ"שוכו'

��ר"ץ�אותהגהב"י
�מערכת�בנדפם�כתבתי�כבר�קארו.מהר"ש

�ק�ו�יוסף�מ'��לן�נ"ה�אותיו"ד
�תשובה�שיש�וכי��ה3י1�כזניר�מרןי"ס
�בשו"ת�נזכר�ונם�מהרח"ש.�בשעהממנו
�מקומות�באיזה�באסן�יחיאל�מהריררב
�הרב�תשובת�ל�שחתם�קי"ח�בסי'ומהם

��ע"ש�יחיאלמהריר
�עיין�שלימל�שלמה��כטןקך"ךסם(

�ע,�מתרצךשרמה�כן(מהך"ך
�שרי

�מד(��נח"כ(�כ5ס�נרתת

�חיבר�הרשב"ץ�בן�נמהך"שסו(
�תקון�וספרשוה

�מזכירים�המבי"ם�והרב�ומרן�מה(סופרים
�שש�גסיה�מופרים.�ומתקוןמתשובותיו
�רצ"א:�סי'�בתשובותיו�כמ"שלהרמב"ן

�הלמשת�בך�בטללה�ראינךסח(
�הלקפ�שבלי�בספרראיתי

�ע"חמו(�ובסימן�מתשובותיו�שמביא��יח"ב
�לאחד�שמשון�בר�שלמה�ה"ר�השיבשם

�מתלמידיו
�ארהב�שער�יטלכוה�במוקך"ךכט(

�סער6די��סטור�ת'ע�
�בן�אברהם�ן,�טוב�ימם�ראייניט(

�ה��מזש�ע1�מנךנ�ע.יןגאון
�עין�גבאי�מדב�שם�מהר"רע�

��נהב(�וחסךטיב
�הובאה�עטייה�טוב�שם�מהר"רטנ(

�רוכל.�אבקת�בספרתשובתו
��כיהסימן

�כהב�וכלכני�סיךגנ�טכט�ךבנינךטנ(
�ע"ב�כיב�דף�הדורותקורא

�פלפ�מוב�שם�ת"ר�היה�הרשב"ארבזמן
�סי'�להרמב"ן�המיוחסות�בתשובותככתוב
�אותה�כל�כי�משם�ראיה�ואין�כ"ל.קי"י

�בתחלה�שכהוב�מוב�שם�מהיר�היאתשובה
�וכו��מוב�שם�למהר"ר�נשאלה�ושאלה
�כנראה�מוב�שם�מהר"ר�שהיא.�נ"לוהתשו'
�מתורת�דאינה�התשובה�ל'טון�ממשב;ג"כ

�המעתיק�אם�ראיה�אין�וא"כהרשב"א.
�הכדול�תשוב.ת�נתוך�אחת�תשובההכנים
�הרב�שכתב��ד�בוטנו�שהיהלהוכיח
�מהר"ם�תשובוה�על�קפ"א�סי'�ה"מכנה"נ
�ולי�עש"ב.�הרשב"א�תשובותשבהוך
�בהשובוה�שכתוב�דמה�נראהההדיוני

�ה"ר�צ"ל�פלס�מוב�שם�הר"רהמיוחמות
�מ'�שהוא�חשב�כ"י�דאוהיות�פלכוש"מ
�מרן�כמ"ש�חיים�ארחות�הביאו�הזהוהרב

�ציון�מנחםהנה
�טכר�����ט�כ�ס6נ1גיק1�מיג��סיס�סט�ן����גס�ס"�נטן�כ�ת1�ס5כ1ת�ס,זס�ס'�וגןטד(

�כסטני

�ייי"ל��ריי�ריי�גזי�ג�ל��ב~ץ�עי��יקהו%�ל
�וסק�ס"ס,�כתר�נסמ"ס�כקג,ס�ט1לר1ס�ג"כ�ור��גה1מ1י�סלסכ��תלמיד�מס'ג1ג��גטין�גן�גקר6סו(
ן

��ענת�סגנות�זמ��עגו�יטן�זרזי�עריס�טמרת�וכס"ס�סל6ס�ס�סמ6ס�גדף
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גדורםשמעיכת�
�בשם�בא"ח�כהוב�נ"ו�סיטן�י"רבב"י

�הרשב"א�אחר�והיה�ע"ש�פלכוהרש"ם
�באוהיוה�ישן�ד'�הרשב"א�בשו"ת�מצאתיני

�השחוק�של�הרשב"א�בתשובוהמרובעוה
�ושם�השנ"ה�סימן�בח"א�שהואהידוע
�הידוש�בה�ויש�ד'�בסי'�היא�ישןבדפוס
�נראה�התירו�אם�מיהו�וז"ל�שםשכחוב
�בדיעבד�עשוי�שעשו�שמה�ז"ללרשב"א
�הוהר�שלא�אומר�נ"ר�פלכו�טוב�שםוה"ר

�מוכח�ומזה�עכ"ל.�בראיוה�והוכיחבדיעבד
�דהיה�דאפשר�אלא�הרשב"א�אחרשהיה
�הרשב"א.�אחי�ימים�והאריך�הרשב"אבזמן
�אוהיוה�הרשב"א�כהשובות�שס�עודועיין

��קל"ב�סימןמרובעות
�סי'�י"ד�בב"י�למרן�ראיתי�רב�זמןואחר

�השובת�קצור�משם�שהביארכ"ח
�בהשובות�שכהוב�הנז'�לשוןהרשב"א
�היה�העתיק�שמרן�רק�מרובעותבאותיור;
�כנה"ג�הרב�דקדק�ומזה�להרשב"א.נראה
�רשב"א�שאף�רנ"ט�אות�ב"י�הגהתשם

�לא"ה�דאי�בו�חזר�הרש"ט�מעשכשראה
�נראה�היה�לא�להרשב"א�נראההייקל
�בהשובוהיו�שכ"כ�ראיה'�ועהה�ע"שוכו'
�הצעיר�ולי�ע"ש.�ע"ר�ד'�דף�א'�סןמן�איה
�מכח�בו�חור�דהרשב"א�מורה�הלשוןאין
�יוהר�לי�דמשמע�ותו�הרש"מ.רברי

�דבהשיבוה�ותו�הרשב"א�אחר�היהשהרש"ט
�נראה�היה�כתוב�אין�מרובעוהשבאוהיוה

�השובוה�קובץ�גם�נראה.�כהובאלא
�ושם�בכ"י�אהו�נמצא�מרובעותשבאוהיוה

��נראה�היה�ולא�נראה�כתוב�כןגם
�אכן�יוסף�כר�קירב�שם�דתך1בטן(

�סתנקס�עייןפלקירה
�מח(�נחר(

�חצירו(�אבו�שמדאל�כ~הך"ךכס(
�היה�קדוש�אלהיםאיש

�הנקראת�בתיר�נובר�דבי�בכנישהאמתבודד
�כדרכי�פרישוהו�ולרוב�גובאר.�היוםעד

�חצירי.�אבו�שמואל�רב�לו�קוריןהעה"ז

�יסר6נ�סס5י5�גפ�תיו�ט1יוי�תוקג'סוסמכתי
�ר6תס�יקר�כ5�מן�נמכטכ�ונס�קרותמכמס
�ות"ס�זי"ע.�יסר��ס�ת�פעמותיועיני

�רסגיסת6�ס�ס.�דרך�סו6�ניכר�ןניככניסתך
�ונס�ככ5�כערי�סיס�סרס�כשמר�דגרדכי

���מסקסמוך
�אב"ד�אבוהב�וכמואל�מהר"רט�

�הוא�מט(�ויניציאבקק"י
�והרב�תרומה�גדולי�הרב�בזמןהקרוש
�שמוא�דבר�שו"ת�חיבר�דורם�ורבניכנה"ג

��הזכרונוהוספר
�סיין�אבארבאניל�שמואל�השרטז(

��כח"ג(�לדךרס
�הכהן�אהרן�בר�טכמך�ל�ר:בינךטח(

�ממגנצא.�משה�הר'בשם�
��קמ"פ�שבלה�הלקםשבלי

�מגורי�אוזידא�טמךאל�שהנ"ךטס(
�מסרח"ו�כהכ�זצ"ל.האר"י

�נחם�וחיבר�נערכי.�היקי�וזכרם�ססו6��
�על�שמואל�אגרה�שמואל�מדרשדמעה
�מזכירו�שם�האר"י�שבחי�ובספררוה.
�האר"י�רבינו�סילוק�ואחר�ענינים.בשני
�עם�האמה�דרך�מהרח"ו�עם�למדזצ"ל
�שטר�כידי�ויש�האר"י.�תלמידישאר

�ללסרם�כדי�מהרח"ו�עטהם�שהתנהההנאים
�עצמה:�קדש�ידם�חתימת�

�קרים�טיין�אוטולינגומהרישפ(
��נח"נ(ג6חג:

�יב�אידיש�וכמואל�מהר"רפ�
�רק"ק�אב"דמופלא

�הלכות�חידושי�חיבר�שע"ונ(�שנהאוסמרא
�מעייני�כל�הלכו�ולאורו�התלמוד�רובעל

�רבנן�לפום�ושמעתיה�והתוספותהגמרא
�והמערב�אשכנז�בגלילוה�ובפרםוהלמידיהון

�וגם�נא(�בו.�עסקם�וכל�מחבבו�זזולא
�הדרשנים�יקחו�וממנן�אגדוה�חידושיחיבר
�דרושיהם.�ליסוד�הדביקוהי�הפרשי"םובתלי

��שוויה�לו�שיש�שטעוני�אניוגם

�ציון�מנחםהנה
�מג��ט���ע,�ס'י�סמ1רס�מורס�סי�גס���ופס�גכ.ר�י6�וס�ססיו1ס1ס.ס�ועות�סי�י1�סכ��כסס�מח(

��ח��ע��ס��עט�����סס�סיגנן�ר'�סי�����וס�ממג��סכ�����גרת
�����כ'�רקת.��כמק��ת�����ר"ת�זמר�ח"ןמט(
�ססחויק�סגג'רס�חמ1ת1�ע"ר��ן,ם�ר"ל��קר6�וכיין�כד"ק�ו"ן�סקי�יס��נמ�ס�ממו�ע,ל�תת'נות1גסיינ(

�כע"ס�סג�ן�חתן�ס���ס��סי�מקס-ק��מ-ך��סטר6��גיין�חע!ת6��גד"ק��תקכ)�כס1ו�ס�ת1
�כגי�גסגס�דס:סלל.ן�רפ"ג���������סר"ס�ג"כ����גסיי�ק��ע"ט�ת���י�ס�ח�עס�ת�ממסוגרון
�ס"ס�כתיי��ג)ץ�מסר"ס��ן�מת1ך���וח"ן�ס�כסי�תמ"ס�קר6ק6����ס.ן�ה"�נר6ס�ס�סםימסגר

��ת"ס(�ה.ס�ס"ת�כס"ס�סערת�וע'�ע"ס�טפ,פו���תס���רקס
�ר6ס.�קרג,�לעס�ס1ר6ת����תפ6רת�גתו�ע!י1�סגס1ת�חיי�מלכס�עס�וגס�סס"ס�כתוך�וגן�ב"פ�דפסנא(

��וג��ס"ק�יסט"�סג"מ�גד1ת�ת"�טן�סגסגת�כלס�ו�ר�סגר��סגרי"גמ1ק'
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צדגחוליםשמערכת
�סי'�אלבאז�בן�שמשאל�ב~הך"ךפג(

�נ�כח"כ(�וסדרטז
�מקנדיא�אלנאזי�קדמיאל�כמדזך"ךפנ(

�ספר�על�אל�תנחומוהחיבר
�ובספר�נדפסו.�ולא�ושו"ת�ושיפותיראים
�וחבוריו.�הרב�בשבח�הפליג�ל'�עמודאלים
�תולדות�ושמו�קמן�קונמרס�בויניציאונרפט
�ימין�דרך�על�פסק�ובו�הש"ס�בשנתארם
�להחרים�ורוצה�המשכון�נגנב�על�אחרופסק
�וחכמיו�ודור�דור�אדם�תולדות�וחיברסתם.
�סיגו�סק1גטרס�זס�ומעלה.�שם"נמשנת
���עזיו�כעליו�עם�י�גר6ס�וכרגעט�י
�דגריס�כטס�רקתי�סכרי�ימד'�נב(ירפסו.
�יכפסק�מרכס.�עליו�לססיכ�סיסכרורוחיי
�דרך�מספר�כגר6ס�רעסס�רן�ימיןזרך
�חיים�ח1רת�ס6מינ"ס�מסך"י�סרכימין

��ח"נ�תסרה"סלסרכ
�אלחנן�רבינו�בן�וצביאל�ולבינךסד(

�הובאה�יצחק,�רבינובן
�הקמ"ו�סי'�ד"פ�מהר"מ�בהשובותתשובחו

���חגן(�רכינוסיין
�ע"�אלטונא�מיל'ךי�בזהך"שפס(

��ח��סתו�תק1ס
�עי'�ביבינבורנ�קשכזךאל�ושכשינךסו(

��רס"י(�וע'�וף�סרךס

�מוט�עי'�בכרך�שמךאל�כפהך"ךפז(
�נג(��נח"נ(ססג'

�ברוד�בר�וטמךאל�רקדנןפמן
�בחשו,�תשובהוהובאה

�השובתו�וכן�תשנ"ה�סי'�ד"פמהר"ם
�הקצרות�מהר"ם�וכתשובה�תשפ"מבסימן

��קס"גסימן
�ברוך�בכמהר"ר�שמואל�בפהך"ךסט(

�בספר�השובתוהובאה
��צ"א�סימן�ח"ג�למהרח"ש�חייםתורת
�והרב�מהרח"ש�בנמן�נארק�כפהך"ש�

�חיבר�דורם�ורבני�משהפני
�להשיב�והרבה�עצום�בפלפול�ח"ם�עלחבור

�חלק�אלא�נדפם�ולא�למאותתשובות

�הרב�הלסיר�והיה�ישרים�משפמיםבשו"ת
�נר(�יונה.�מהר"ש�הרב�תלמיד�הכהןיעקב

�סורה�בעל�של�רבו�הוא�גאוןומהר"ש
��טאימאצק�חנניה�הרב�ותהנוצרק
�עסיס�עי,�גאריקי�שמךאר�ה"ר��

��נח�רמוג.ס
�גארמיזאז�שמואר�כהר"ר�נ(

�ירושלים�מרבניאחר
�חהומים�אשר�ישן�כתב�ראיוני�וכברת"ו.
�עוקפני�ברור�ירושלים�רבני�קרישי�רכנןבו �אלגאזי�מהר"ש�חהימהם:�סרר�וזהפנינו

�והרב�שני�הנו'�גארמיואן�ומהר"שראשון
�עץ�כעל,�חאגיו�ומהר"י�שלישיהמג"ן
�חמישי.�בימון�יצחק�ומהר"ר�רביעיחיים
�לעשות�הפליא�גארמיואן�מהר"שוהרב
�שעשה�מסכתות�ויש�ההלמוד�כל�עלשיטות
�וטהרוה.�לזרעים�ופי'�בהראמהדורא
�ז"ל�להרב�ברכות���על�שימהוראיהי
�הספר�וכל�האמת�ע"ר�הגמרא�כלשפי'

�ארבעים�וררושים�ער"ה,�הכל�הנז'מהשימה
�מורים�לד'�וכאורים�פרשה�בכלחמשים
�מורים�שלו�הפיסקים�מפרי�כל�גםושו"ה.
�הגליונות�כל�ואחרונים�ראשוניםופוסקים
�פעל�אשר�פלא�דבר�מכהיבוהיו.מלאים
�הדפוס�לאור�יצא�לא�ובעוה"רועשה.
�ברוב�מהרב�כהיבוה�וכמה�ספר.שום
�משה.�ואלה�מפה�אלה�אבדוד�אבדוריהזמן
�ובכורות�חילין�שיטה�לידי�באו�הצעירואני
�זלה"ה�הרב�מכ"י�ומהרוה�זרעים�קצתופי'

�ספר�ראיהי�גם�מכהיבוהיו.�הרבהוראיהי
�שהוא�ואמרו�גארמיואן�שבחי�מהרבשו"ת

��זלה"ה�הרב�שלאחיו
�מעיר�היה�החלתו�גארמיזאןמהר"ש

�ירושלים��לעה"ק�ובאשלוניקי
�לכתוב�שהפליא�מה�לעיל�כהבתיוכבר

�פלא�דבר�ודרושים�וחירושיםבשימוה
�כלל.�העצומים�מכתביו�לאור�יצאולא
�גדוהיו�כל�על�מלא�כ"י�ראיהיואני

�ואיזה�מהרש"ך�תשובות�וכןמחידושנו
�הקרושה�בכ"י�מלאים�כלםאחרונים
�שחיבר�ספריו�שמות�שם�ורומזמחידושיו

�בסימן�מזכירו�פר"ח�והרב�מאד.רבים
�תר"ו

רגיל
�ציון�מנחםהגה

��שסף�קג�ת�סי�גס���סיס�נסס"דנב(
�עפני�נכלח1��ילמייס6�קע)ין�ט1לכין�בק"ק�לג�ס��טמ��כלסס�ק��דס.י�ר6ס��כי1�ח��מס�תנג( �וגן������חוךס�גי����גגלג�כיו[ע;כ6ך�כין�לסגיך�גגפל�כוס���גן�גדלך�גיער�ס�קחשת

����נכרך�סמ��גלסס����סטרן�חת'טת1�וגס�סמ"ג(�ד��גד�ת�ס1כ1ת���מטס�כגו�תת�ל5ית'
���סקס�פג'�כ"ס�גט"ס�תקו�ס'�ג�נד(
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נרגליםשמערכת�
�דוד�רבינו�בז�שמואל�רבינך�נ(

�שבלי�הרב�דבריומביא
��דוכהי�ושאר�נה(�רע"ח�בשבלתהלקם
�חלאוו�דור�בר�שמואר�מהר"ר�י(

�ושואל�אגרוהיו�מריץהיה
�רובתי�בכמה�הרשב"ץ�עם�ומריושקיל
�קיא�סי'�ס��סימן�ס"ד�פיתן�בח"אומהם

�והנמשך�קכ"ז�סימן�קי"ר�סימן�עדוהנמשך
�ושאר�קמ"מ�סימן�והנמשך�קל"הסימן

�ומימן�מ"ב�סימן�מימן.נ"ו�וח"במקומוה
�מזכיר�השובוה�ובא.וה�מקומות�ושארצ'

�בכמה,�הרשב"ש�ובתשובוה�דוד�רבילבנו
��נכדו�מזכירמקומית

�הלוי�דוד�בר�שמואל�ראינן�כ(
�מביא�ריקאנמי�מהר"מבפסקי
�נו(�קע"מ:�מימןהוראתו

�טיין�היקיא�שמדאר�מהרייך��
����וכטורין�דגיר6זקוקין
�ק"כ(

�מ'�ע"�דאלאנסי�יטכזראך�זקךננ��
�גז(�הכיכ���יטקכ

�דיד�קש�ד4י�זטכמך4שכ4�נמו:ך"ך�ח(
�שימה�בספר�בצלאלרבינו

�ממנו.�חידושים�מביא�מציעאמקובצה
�נדפס�מהרמב"ם�הנמצא�למפרומחובר
�בשלוניקי�הנז'�וידאש�למהד"ש�איכהפי'

�נח(�כעדן:�מדברה�וישיםשנת

�א'�וילייםיר�ז'�שמואר�מהר"ר�ט(
�קושמנדינא�ברבניהמיוחד

�לו�ויש�מהרימ"מ�דררב�פלוגתיהבר
�ובשו"ת�בומון�די�מהר"ם�בשו"תהשובוה

�והוא�ך"ב.�סימן�ח"א�ומהם�משהפני
�מהרימ"מ�על�וחלק�נשק�לקראת�יצאאשר
�הרבה�גמגומים�בו�שהיו�מוכ"הבגח

�והרב�ונשאה�מהרימ"מ�הרבוהכשירו
�מהרים"מ�על�השיג�וילייסיר�ן'מהר"ש
�כמו�ורבו�הצא,�נשאה�אם�ראפי'והעלה
�לקראה�מערכה�ישראל�רבני�פסקירבו

�התעודה�אבי�הכריע�אחרגן�ועדמערכה
�לא�נשאת�ואם�תנשא�רלא�מהרח"שהרב
�על�הושיה�הגדיל�עצה�והפליאהצא.

�וילייסיד.�ן'�ומהר"ש�מהרימ"מ�הרבהשובות
�לא"ח�מהרח"ש�השובות�ברישסרהוב
�גדול:�באריכות�ע"ש�עיגונא�קונמרםאחר
�שכמך4שגך�מהרבק(

�טיי1�ו4יג4ךיסייי ��ח"נ(�ערוקקיט.
�נזנר�וירנא�ז'�שמואל�מהר"רק�

�הקדוש�מרןבתשובוה
�עם�וחתום�פיח�פ"ו�סימן�רוכלאבקה
�הרב�עליו�ועמ"ש�קנ"הי�מימןהרבנים
�בחלק�דבריו�על�מגולה�בהוכחתהמבי"ס
�ורמ"ה�רמ"ג�ס.מן�ועי'�רמ"ח�מימןראשון
�פ"א�בכ"מ�מרן�והזכירו�מקומוה.ושאר

�דק"ש
�ברתיה�בר�חיידז�שכקראל�נמדקך"ךקנ(

�הרב�הלמיהדמהרשר"ם
�והלמיד�למהרח"ש�וחבר�משנהלחם

�בני�חיבר�ברוה.�מהריש�חייוןמהריש
�וקצת�ח"מ�הל'�קצת�על�ביאוישמואל
�מתשובותיו:�באיזה�מסכים�ומהרש"ךשויה
�ע'�מהרח"ו�בן�שכזךאך�כזדןך"ךקנ(

��ויטלל(�חייםמ'
�יקורין�חכים�שמואל�מהר"רקי(

�הלוי*�חקאן�מהר"שלו
�ומהר"י�רב�בי�דמהר"י�פלוגהיהבר

�מהר"ש�נשם�הביאו�נב"י�ומיןמאימאצק
�הרב�בשו"ת�השובות�לו�ויש�נט(חכים.

�המביץ�הרב�י�ו"ת�והוזכרמהר~נ"ח
�תשובות�הדפים�והוא�יהודה.�שאריתובטן

�הנהות�קצה�לו�ויש�בקושמנדינאהריב"ש
�להרשב*א�שבת�בחי'�ונם�בדפוםשם
�מביא�כנה"ג�והרב�ממנו.�הגהות�קצתיש

�בכמה�והגהות�הירושים�כמהמשמו
��מקומוה

�דברי�הביא�ל"ו�סימן�ח"מ�בב"יומרן
�הר"ש�עליו�ימ"ש�ז"ל�רב�בימהריי

�ציון�מנחםהגה
��י"ג�כ��הדפס���גה(
����גלי�גס�ס�וגןנו(
��ח�ט�ע�למט�טס�בפטר�ק�ס�ס'��דנז(

�קמ"י
�גדעיי�נפג'�גת1גס����גטו�טקר6�ג��טעסס�ח"ן

�וס1רי�סו��ז1ס1��ר�ממסורס�גפי�סיקרי�גו�����ו���גגו�סר���ל�ס'�סר��כ1סכ�סר�סדם
��ט"מטת.גס

��גלסס�קלי�טס1ר1ת�טל1ת���ס'�טסט�שחוגר�וגסנה(
�גסס��ט"מ���ט"מ�חמס�טסל"ס�נסס�גוגל�סריס�חטת�סר�ס�ס�ת��ס�לוג)�גקת���ת���נט(

�סי'�גסט1ך�סג'ת�פעם�טוגיל1�עי��ע�סטחגל�וע)�ע"ס�מספת"�ס'פ�גטע1ת�סעתיק1�סקי�מקםפסלת
��סי��חקתן�טסל��נססק"ו
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צהנרחקיםשמערכת
�כן�המור�דברי�פי'�אין�במחילהחכים
�כוזב�ס"ז�סי'�ח"ב�המכי"מ�והרבוכו�

�וסיים�קושיא�אינה�חכים�הר"שרקושית
�בית�מבע"ס�הוא�תמיה�שאני�מהושל
�כיוצא�ועל�וכו���ל�הרב�הלסידיוסף
�והרוצה�עכ"ל.�דקרו�רבן�יאמרו�נאמרבזה

�מרן�על�הימה�שאין�יראה�בדברלעמוד
�ל"ו.�סימן�סיף�שם�כנה"ג�הרבכמ"ש
�ואכמ"ל:�הבית�בבדק�מרן�מ"שועיין
�סיין�החמיך�ושכמראך�ךננינןקם(

�מסך�כעג�חנ2זךר�גי
�מ(�סריקה(

�גדגדן�חפני�בן�טכחדאך�רננקו(
�חיבר�האי�רבינו�שלחמיו

�ואפשר�מא(�שערים.�והיבר�סכריםכמה
�השערים�משם�כתבים�הרא�וניםשכאיטר

�על�נוונו�אלפס�רב�בשליי�ימצאוכל
�מ"ג�סי'�י"ד�כנה"ג�כ"כ�הנז�השערים
�כתב�הלקם�שבלי�ובם'�ו��איתהגהב"י
�גם�חפני.�ן'�שמואל�לרב�ברכותמשערי
��רבי�בלשון�יהיטובות�פירושיםחיבר
�ע"י�הרוי�הקאן�מהריקםקי(

�ת,

�טאיטאצק�שמואר�מהרירק�
�וחיבורים�שעה�הרבהחיבר

�שאריה�בס'�מזעיר�מעם�כ"א�נדפסולא
��אדרבי�ומהר"י�מהרש"ך�בזמן�והיהיהודה
�איש�יוסף�נמ'�שמדאל�מהר"רקט(

�ח-כ��דכ�הס�עייןלובלין
�אשכנזי�יפה�שמואר�מהריירקי(

�קושטנרינא�מרבניאחר
�ומהריטןץ�ומהראנ"ח�מהרשר"םבזמן
�ולא�רבה�מדרש�ל�תאר�יפהוחיבר
�יפה�ונרפס�ורברים.�במרכר�עלנרפס
�חוץ�המגילות�מדרש�על�קול�יפהענף

�ירושלמי,�אגדות�על�מראה�ויפהמקהלת,
�יפה�דין�ביה�וחיבר�דרושים.�עיניםיפה

�בספרי�ויש�לבדיקה�יפה�וס'משו"ה
�הרב�נם�מהרב.�השובוה�קצתהאחרונים
�וכהב�ממנו.�חירושים�איזה�מביאכנה"ג
�הרב�ומורי�כ"ח�פ'�רי.ט�ויקרא�תארביפה
�מב(���ש�תיר'ן�לב�ן'�יוסףר'
�אחד�יצחק�שמדאר�מטדקך"ךקי�

�אביר�שלוניקימרבנ.
�חיבר�שלמה�כרם�הרב�בזמן�סג(הרועים
�המיד.�ארוחת�ום'�שמואל�נאמןשו"ת
�תליתאי:�אוריין�במפר�נדפסו�דזידושיווקצת
�יצחק�כמה"ר�ב;�ושמואל�כמהרירקיכ(

�תוית�בס'�משיבהוהובאה
�ם"ז�ס-מן�ב'�ח"ק�מהרח"ש�להרבחי-ם

��כ"ד�סימן�לאייה�מהרח"שובתשו'
�טנוגי(�הכהן�שהדאר�ותך:נקינ(

��תכף(�מטה)�כג"חעיין
�נכד�כ"ץ�שמואל�ך�כחדלךקין(

�מו"נ�קט�ע"הממ"ע
�סד,�ה�

�מהרים�בזמן�לאכייאדך�מהך'שקטי(
�ומהרח"ואלשיך

�כלי�ה"ה.�חמדה�כלי�חיברומהרימ"מ
�ונרפס,י�ישעיה�על�פז�כלי�נ"ר,�עליקר
�הרב�ונכדיו�מה(�גולה.�כלי�הי"לולוד

�אמון�נא�בק"ק�אב"ד�ראנייאדומהר"ש
�דסר�באתריה�לאנ.יאדו�מהר"שוהרב

��אריץ�עלראש
�ומוירמישא(�הדדי�שמודאך�רןקטז(

��בח"כ(�גק)יס�ע"נ�נסךעין
�הרב�תלמיד�הרוי�שמואר�ר�מהר'קיי(

�סו(�בומבורג�אברק"קט"ז
�וחיבר�שפרות�הקון�שבעה�נחלהחיבר

�שבעה�נחלה�טו"ת�עוד�בהרא,מהרורא
�ברכת�הגאון�עם�ומהוכח�וטרי�ושקילח"ב
�השיג�בכרך�חיים�יאיר�מה'�והגאוןהזבח
�והרב�השני,�חום�שבסיף�בתשובהעליו

נהנז'
�ציון�מנחםהגה

��סחס.ד�ר��גס�ת"סס(
���ומטלר�טקמ�וס'�מקראות�ס'�ס����סנ��ע"ס�חס��כן�לגסן�ר"ל�לכ'�גסוס�טע!ס1�גסס"דמא(

�זר�ס3�גסס�מגרס�קרות�סג"מ�עט�געת��ג7פס�סו6�רסזג�תתר�רק�טטגל�מקח�ס'��עכגר
��תתה���סי�מ"�סר�מירסיס�ס'�עמר�נמ��גר1מ'�סר�מס'����רוקח��סמן�גע)���

��ע"פ�ס"ת�ג)קוע'�ג��נתור�סבת�ע"פ�ר3ס�קס!ת�כ"ססב(
��מס�למעין�כספריו�וג"ס�י!תקי��לסג(
��פעג.ס�כ"ס�גקר6�וסעסד(
�מירס�עי�ק1ג�סקי�וסי�עסית�ס'�טכקס�סי�ח.י�גס�סג!יס�גע!�סרר�גסס�ספר�ס�געי�מגוסו�וע"גמה(

��גספרי1�כט"סס1ח"ט
�מס�גת"ג�ועט"ס�ס��גטח�פ'ס�סעת1גס����רם�גס'�וגע-ס���סעפע��לסג"מ�ח)מ��ס"�וכןסו(

��מס��טין�גסגסי�ג��ג'�
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גוליםשמערכת�
�הנז'�הגאון�אך�במניב.�עליו�השיגהנז'
�וקרני�מהניו�חגר�יאי"ר�ולו�להשיבדעכנה
�השגוהיו�להעמיד�ינגח�בהם�קרניוראם
�הבהיר�ספרו�בריש�כמבואר�הלם.על

��יאירחווה
�הביא�הלטיטב~דאך�כפוקןקיר(

�משה�פנ.�בם'השובוהיו
�נעח�וסימן�ב"ח�סימן�וח"ב�י"א�סימןח"א
�יוסף�מה'�הרב�מ"ש�ועיין�נ"ט.וסימן
�בפ"מ�אשר�הלוי�מהר"ש�השונה�עלקצבי
�ח��סימן�יוסף�רב�במפר�י"א�סימןח"א
�הלמיד�הוא�הנז'�הלוי�שמואל�מה'והרב
�של�רבו�והוא�ז"ל�ממראני�מהר"יהרב
�כמ"ש�ז"ל�רוזאניס�מהר"י�הגדולהרב
�דמכירה�כ"ט�פ'�למלך�נמשנה�ז"להרב
�היה�כך�הלו.�מהריש�הרב�מורן�גםועל

��ע"ש�וכו'מלמדנו
�ובן�תבירו�קולרי�זצכזראל�כזך�קיט(

�רוזאניס�מהר"י�הרב�שלגילו
�קרישי.�רבנן�מפום�ידענו�כאשרהנזכר
�למלך�משנה�הרב�עם�ומרי�שקילוהוא
�הרב�של�נכדו�שהיה�כנראה�אישוה.בה'

�בח"א�ועמ"ש�הנו��רבו�הלוימהר"ש
�מס'�עיין�בס"ד.�מ"ב�אות�יו"דמערכת

��סלי(יגהק

�ממנמוולא�דדי�בר�ושמואר�רבינוקי(
�משה�רבינו�של�אחותובן

�ה'�סימן�ב'�הימים�דבר'�פי'�מז(הדרשן.
��רס"י(�טיין�בח"א�כמ"ש�מרשייואינו
�של�והלמירו�בהו�בן�רשבן"בןקכ�

�ר"ה�של�אחיו��
�בספר�הראב"ד�כמ"ש�רומרוג�בעירוהיו
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�סמ�י
�ופ'נ6ך(�י'�ס5וג6ות�מר�ת�ס'

��ע"ס������חת'מס�גת'גס�נין�ססכמס�תצת�גמעת�תע"ע�תתוו�זכירתגרפס
�דוי�סרג����ס)פגיג1�וגגונופד(

��סערסגורנ�ג�ק�וס��ס)עססע6ע���פה(��ע"ס�וי�כר,
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פ"ינדך4םשמערכת
�סיין�שלמה�בר�ושמואל�רבינוקמ�

��סיקי5י(���רכינו
�שמחה�רבינו�בן�קשכמךאך�ר:נינןקמו(

��ח��ויסרי�מחוורטיין
�רבו�שניאור�בר�יטכמראל�ר:נינןקמח(

�פירושים�עשה�יונה�רבינושל
�שנראה�כמו�ומריא�שקלא�בררךלש"ס

�ורבינו�שם"ה�סי'�ח"ג�בהשובהסהרשב"א
�היראה�בספר�הנוכר�לרבו�הזכיריונה
�מחסיד�יונס�ר3יגו�טיין�בנדפם.כמ"ש

�חנירוכר�
�אריה�שער�יטמךאל�במימך"ךקמט(

�בכהבי�ראיתיממנמובה
�פי�על�שהיבר�אמרו�הם�אימאליארבני
�בלחם�ואלי�הלוי�מהר"י�והרב�א"ח,ש"ע
�מביא�ממנו�שראיתי.הלק�כ"י�שלוהפנים
�בספרו�ליננו�מהר"י�וכן�ממנו�דבראיזה
�אפי'�ראיהי�לא�צמו�מחיבורו�אבלכ"י.
�כלו�י"ר�ש"ע�פי'�ראיתי�אף�מנהו.שמץ
�אריה�שער�שלמה�מה'�מהחכםבכ"י

��הנוכר�שמואל�מה'�שלאחיו
�החכם�בן�תשרן�ו'�שבוראך�דץרבנקג(

�חיבר�תבון�אבן�יהודהר'
�יקוו.�מאמר�ס'�ובהוכם�נפלאיםחבורים

�פו(��כ"י�ישןס'

�הרא"ש�הלסיד�קשכמך�ג8�ךץ"ךקג�
��ח��מ�ר�ספרטיין

�יסוסע�חס'�עיין�כטנטון�כמדקך"קשקגנ(
�פו(�יגגין(

�דקיק�אב"ד�שמואר�כמדץך"ךקגנ(
�הרב�בזמן�פח(פירדא

�בהשובה�עמו�ומרי�ושקיל�יעקבשבוח

�והדפיסו�א"ה�שמואל�כיה�חיברהנוכר
�שמואל�גיה�והדפים�וגרע�הוסיף�כךואחר

�נתבמלה�קמא�ומהדורא�בהרא,מהדורא
�וביה�וריבה.�מיעט�עצמו�שהרבמאחר
�מהרורא�הוא�רברבי�באפי�הנרפסשמואל

�בחרא
�ק"ק�מדייני�א'�שמדאל�מהך"ךקנך(

�עולת�חיבר�פט(קראקא
�ונרפס�א"ת�ש"ע�על�שבת�עולתתמיד

�צ(��תמ"ה�שנתבאמשמרדם

�תלמיד�הכהן�שמחה�וכהר"רקנס(
�מפר�חיבר�לירמאמהריי

�ושקיל�זי"ת,�שנה�ונדפס�המימיןשמוה
�מהר"י�וחתנו�משה�פני�הרב�עםוטרי

��אלמושנינו
�טיין�שמואל�בר�קשכןחה�רנ~נןקגו(

�צא(�ח���ניטרימחוור

�צב(�משפירא�שבזחה�רננינןקג�
�ז"ל�מהרב�חשובוההרבה

��בכ"י�הלקט�שבלי�הרבמביא
�זצ"ל�אברהם�בר�ושכמערן�רננינךקנח(

��קי"ו�שבלת�הלקם�שבליהביאו
�אפרים�במה'�שכמקירן�כןך:ך"ךקכט(

��בח"כ(�גסנו1ת�ניגוני�טי'יהורה
�שחיבר�מפ"פ�אשכנזי�שכמערן�דץרננקם(

�כתב�הנ"ך.�על�שמעוניילקוט
�שהעתיק�מאדומים�ר"ע�משם�דודבצמה
�לאלף�עי"ן�גשנה�כתוב�שהיהמילקומ
�הדורוה�קורא�למ"ש�השובה�ומכאןהששי,
�השמעוני�אליעזר�שה"ר�הרעהמאומד
�מהבר�הרב�כן�היה�ר"ץ�שנתשנפטר

�צג(�הילקות
רכינו

����מנחםהנה
�ט5מל�סגכ1כיס�מורס�ג1ת�מס'�חזק�פ'�סעת'ק�גס�פ"כ(�נק"ק�כיל���וט�וגרפס�סמים�קוו��פו(

�חי'�נס�����ר5ס�סר"ס�כמק"ת�ס1כ5���סרמכ"ס�סמלת�ס'�סוספ1ת�ח"�ו��סלמג"סתחס"מ
�סמים�טץו�גס'�ס,ג6�קסטת�עי�זפ"�סח1פס�גל�ס'�טיפס(�סלעיות�ס.ר�גס'�נג"י�וס"�יסג"ג��וסר1תפ"

��כ"י(�ספי!וס1סיס�ע1ת�ס'�גס�ו�סכ��כסס�
��כ�����ג'ון���כסחן�מגע�סר"ס�גסס�סמ"ר�ריס�תוקר�ס'פס�ומ"מפו(
�פרעטעי5�כי'ק�יג�רי'�סג"מ�מ1ת��ח!מ���ייסי1ג�יק"ק�פו"מ�גמ1סרי��פייג1ס�סרגך�קורי�גמ�ספח(

�וממות�ג��סי'�ג"ס�ע'�ו��סעס)�ר'�רכ,�סג�ן�סי�ת!מיי1�וס��כ(�ר'�ס�כר�סמכ1גס�קר6ק6�יג6
��סידלוג�נך"ק�ס'י�התחמס�מלטתי�טיול!�כסס�גקר6�סי'�ע"כ�כמס"ק�סם��

�������מתן�ת"ס�לר�ר"ת�כסטכ1רג�פת�ס�ג"ג�וסף�גמ�ספט( �כיסג"ג�רג�קר6ק5�ממ"ק�רנ)יר�ת"ס
יר��

���
�טירת�סג�ן�ספת�סנט�סכת�ע"ת�ס'�גסקלמת�תמ"ע�תרחט�ן�ע��כ'��ס�פטר��ן

�מ"ת:��ן�צ(��ע"ס�טמ'גרגסף
���ומסין(�תתס"ס���ס'�ופטר�רס��תלמ'ךצא(
��מקלס�סנגר�עם�כקמל�סו6�ו)ע1ד"ג�ק"ג�סי'�מסר"ס�עסו"ת�מר"ג"�מן�חניר1צבן
��עס'ר'�דור�עד�גס�מ���וס��ט1ן�סי!ק1ט�סמחכל�נגן�רק��כ�ק1ס��דגטל��טצג(
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נדגליםשמערכת�
�הזכירו�הגדור�שמעון�רבינוקס�

�דר"א�יכתב�רוקתצר(רבינו
�מדבריו�ונראה�תלמידו.�היה�נכדוהגדול
�של�תבירו�היה�הגדול�שמעון�רביניכי

�מרבינו�היחם�שלשלת�הזכיר�ושםרנם"ה,
�קרושי�כלם�הגדולים�אליעזר�ורבינושמעון
�י"ר�דף�לחכמה�במצרף�כמ"שעליונים
��יד�בכהיבה�עצמם�הרקחדברי

�י"מ�מיי�הכהן�דרויךקקון_מהר'עט
��לח"כ(כדר

�מזכירו�כטורנו�שמעין�כמהך"ךקסנ(
�בחידושיו�מהרח"ו'ז"לרבינו

�המצוה�טעמי�בס'�בטעות�והועתקנ"י
��בזלקיואשנדפם

�יעקב�נהג"מ�שמעון�כמדץך"ךקסד(
�מגחם,�סנה�עיןרישר

�ש��גק��ותגרסכמן

�יאית.�ינכחמ�ונר�שכמעין�ראיינךקסס(
�ח"ב�הלקם�שבליבס'

�נראה�וז"ל�שם�שבזנוב�ע"ג�סימןכ"י
�וכעיני�נ"ע�יצחק�בר�שמעון�ה"רבעיני
�ממרייש�שלמה�אני�ובעיני�גרשוםרבינו
�שנמדר,�הזה�הסדר�בצרפת�אשרהעיר
�הדבר�וקרוב�הלקט.�שנלי�כס'�כתובנך

�אני�וצ"ל�רש"י�הגולה�מאור�רברישהם
�היה�ששם�נודע�שכבר�סמריוויש,שלמה
�גרוש�היה�שאח"כ�אלא�מושבו,איהן

�וירמישא�ובעיר�לאשכנז.�רש"י�ובאבצרפת
�רש"י�של�מדרשו�שהיה�קבלה�להםיש

�סנור�והבית�הכנמק�לבית�הסמוךבבית
�בית�של�החלון�בעד�רק�בנוי.והפתח

�צה(��הנז'�המדרש�בית�נראההכנסת
�ראיתי�לביא���ושכמעין�ראיינךקמי(

�מהרמס�בינה�יורעיבם'
�פירוש�בירו�הניח�חמיץ�יוסף�רה"רשכ'
�נח�בראש.ה�פ'�על�פי'�פאסי�אחדדב
�הורה�שהרביץ�הרב�והיה�מהזהר.�לךלך

�שמעון�רב�ושמו�ממערב�מריפוליבק"ק
�הנזכר�דהרב�שמעתי�ואני�צו(�עכ"דלביא
�לי�למריפ�וכשבא�לא"י�ליסע�רעתוהיה

�ואפילו�ודין�דת�יודעין�היו�שלאראה
�מוב�כי�כלבו�ואמר�כתקנן.�וברכותתפלה
�וליראה�תורה�וללמדם�להורה�לקרכםלו
�עשה�וכן�א"י�מהליכה�יותר�וזה�ה'יאת

�שם�הורה�והרביץ�לגיירם�כמעםוהצליח
�על�ארוך�פי'�והיבר�שים,�שנה�זהוהיה
�והוא�שמוח�וספר�בראשית�ספר�עלהזהר
�ס'�ראיהי�ואני�ותונס,�במריפולמצוי
�הנוכר,�היב�מפ.רוש�א'�חלק�גדולאחד
�צי(�יוחאי.�בר�פיוח�שימד�הוא�הנזכרוהרב
�עזהר�פירושו�חלקים�ב'�נדפסוועתה

�שמעון�גומ'�פ,�בהם�הס'�ונקראבראשית
��זהר�פי'�ר"ת�פ"ז�גם�ז"ל.לביא
�סי3�ע��המעירי�יטכ~עךן�והרבןקם�

�ה-טעי(
�הזכירו�מהליטא�ושכמעך?�ראינךקסם(

�ריקאנמי�מהר"מ�דיןיופסק�י
��קצם�סי'בפסקיו

�צמח�בר�שמעון�מהר"רקנט(
�מהרח"י�עמ"שהרשב"ץ( �דוראן.�הרב�אוהו�סכנין�והרשנ"ץזצ"ל

�מהר"מ�כתב�וכן�זצ"ל�מהרח"ו�כתבוכן
�כהרב�ורלא�י"ב.�דף�נשים�בעזרה�חביבן'

�ע"א�י"א�דף�מ'�ס.מן�ח"א�קרשאדמת
�הישב"ץ�אינו�דהרב.דוראז�רחשב�נ�עוסיף
�ברור�דהרבר�אדמת"ו�וכפר�המליחהועמו
�מתשובוה�שנראה�כמו�הרשב"ץ.�ניהיאמר

�להר,טב"ץ�דמכנה�מקומוה�בכמההריב"ש
�מהרת"ו�שכתבו�וכמו�דוראן.�הרבבשם

�מ'�הרב�על�שק.טה�היא�וזווהרמב"ח:
�ע'�דף�יו"ד�מימן�בתשיבותיו�קובואליהו
�דוראן�להרנ�חבר�רמצא�שכקבע"א
�נר"ו�אהרן�יד�הרב�השיג�הרשב"ץ,והוא
�הנהב"י�ז"ך�סימן�מחרש�הנרפסבא"ה
�ועל�הנזכר.�קיבו�מהר"א�על�פיטאות

��ליה�מימן�משה�בנ.�בספר�שלם.ןמהר"ם
�והרב�קובו�מהר"א�על�להעיר�ישועוד
�תיבן�ירעי;י�ולא�הריי�שכהכי�משהבני
�ורעמיה�רב�בי�מהי"י�בי�בהר"י.פגעו
�הר"י�ואין�דוראן�הר"ר�אלא�כתבולא

��צ'�סי'�אליטקר�מהר"ם�בתשו'�ועי'נואם.
הרשב"ץ

�ציון�מנחםהנה
�ר"מ�וגס�ק'�����וכסס��ע"ס�סגד��ל"מ�ע��ת�ס'�סגף�ו���מוסל��סק�ס�ז'ן�זן�מס'צר(

�ו6ת�ע"ס�ג���מךס�ס'י����מעמד�מסייסג�ן
���

�שק�ו�ג6ג1ר�מ"ס�ס�ס"ס�מסר���מסרג
��ס�ג�ג6�ק�ס�ת"ס�ג'�תת��כשן�אפטר�סו��ע-ס�ס���סמס1ן�מס"ת��ח�ח

����ר��יס�ד�סרס�נ�סכ1�ס��סח1מס�כקיר�סר�ו��רס��ס6�ן:סק�סוס�סק�ס�גיח�נקר��כית'צה(
�י6ר1ן��מס�מן"�ס'סג�סין.�סר��מס�סטת������מ"ן��סג"ס��ס�ס"�וטיס��ג'סג��יטערג
��ס"ס�ט�ג�ס.מן�����ת�גח"ג�ממס���ע"ק�צו(�מגרית

�דפם�גסצו(
��ו��מ'ל�ס�מ1סרח���מן�ן�כס"ס�ק1יס�ומחוגר�ספסר�קגס'�קסת�מקת�ק5ת����ממ�
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גדוליםשמערכת
�וידאל�אפרים�רבינו�הקדוש�הלסירהרשב"ץ

�ח"ב�בהשב"ץ�הר"זכמ"ש�הלסיד
�רבם�הר"ן�כתב�רפ"ג�סי'�ושם�רנ"ו.סי'
�והגיע�בוקעה�הפליג�ווירשב"ץ�רבוהי.של

�קנ"א�שבשנת�יוחסין�ס'�וכהבלגבורוה,
�מהגרוש�מספרד�הוא�בורח�כי�לאלגזיירנא
�נ"ח�דף�פ"ר�אכוה�מגן�מ'�הרבוכ"כ
�הצרוח�ומפני�רופא�היה�אדוםשבערי
�הוצרך�אדום�לערי�לחוור�וליראהוברח.

�גרועה�הרפואה�מלאכה�כי�מהקהלליהנוה
��עש"כ�מספקתואינה

�הרקיע�זהר�משפם�אוהב�היברהרשב"ץ
�חמץ�מאמר�שמועה�יבין�חלקים�נ'השבטן
�ומגן�קינין�ופי'�נדה�ורמזי�ר"הפסקי
�חבורים�חיבר�עוד�נדפסו.�אלו�וכלאבות
�יח(�מהתשב"ץ.�ח"ב�פוף�ונזכרואחרים
�מספריו�כנראה�חכמה�בכל�בקיוהיה
�והנסשרמה�ח"א�קנ"ח�סי'�בהשביץ�ועיין

�בקובץ�וראיהי�הריכ"ש.�רבנוה�לש��יד
�מיד�בחכמהו�אלג:יי"ר�מחא�שהצילנ"י

��בנסים�מלומד�והיה�לוחמים.רבים
�מאסטילאץ�לשמעון�מהררקע(

�חיבר�יחיאל�מהרירבן
�איזה�הכנה"ג�מייתי�ולפעמיםוטויה

�מזכירו�נועם�דרכי�והרב�כ"ימהשובוהוו
�שהסכימו�ובהסכמוה����כ"ת�סי'א"ה
�להשר�המוסר�על�מהריב"ל�הרב�פסקעל
�והרב�מרן�הדור�גדולי�נשיאיוסף

�בר�ישראל�הרב�שהיא�קוריאל�דיישראל
�דינא�בי�ומיעהם�המביים�והרבנפאיר
�ומהרשד"ם�ת"ו�צפה�בעה"ק�אשררבא

�וסיעהם�אדרבי�ומהר"י�מאמאלוןומהרים
�שמעון�מהר"ר�הרב�חתוםכשלוניקי
�בשו"ת����מצרים�ברבניקאסמילאץ
�יש�הצעיר�ואני�נ"ה.�סי'�ח"בבהראנ"ח

�מהרב.�כ"י�השובוה�לשכונים�קרובלי
�הררב"ז.�בזמן�שהיה�נראהזמהשבוהיו
�לרבן�כ"ו�ד"ר�שהיה�כ"י�בקובץומעאהי

��שמ"ח�שנת�נפשיה�ונחיוחנן

�סוכות�ע'�טיירא�שמעדן�רבינוקע�
��כח"ג(נך�ות

�רשיי�הלסיד�ושכקערן�ראיינןקטכ(
�כמ"ש�הלכית�פסקיחיבר

�ר"י�שכהב�דתפלה�פ"ז�מיימוניוההגהות
�בפסקי�שמצא�מלוניל�אשר�לה"רבחשיבה

�וטי'��ע"ש�רש"י�של�הלמידו�שמעוןהרב
��לקט(

�ט'�מדות�מפרש�משמזניה�ראיינןקטנ(
�תבטילי�וסנדולי�ן"סרס"י

�צט(��נה"ב(�קעוט'

�יגיג1�ע'�ק(�קלמריה�רבינוקעי(
�ד"ס�רס"י�מכסן.נינוור
��ח)מיר�ומנדו�

�הובאה�חכים�שמריה�ר�נמהרקטס(
�חיים�בהורתהשובהו
��ס"ז�סי'�מהרח"שלהרב

�הזהב�שרבים�ז?בןריה�כמזקך"יקע�
�האחרונים�בהשובותמוזכר

�להרב�כ"י�הנמ'�על�שימות�קצתוראיהי
�ז"ל

�אבמליון�בן�שמשון�ר'�דץחכםקנז(
�ישן�ספר�המלמד.�ס'חיבר

�מיין�המ"מ�מערכת�לעיל�ועמ"שכ"י.
��ח"נ(�מלמדספר

�אברהם�בר�שלמקטרן�ר:נינךקעת(
�ר"י�הלמידמשאנץ

�ומהרות�ורעים�פירש�ההוספות.�בעלהזקן
�המוזכר�רשבןא�והוא�שאנץ�הוספוהוחיבר
�ההדיופ�לי�ונראה�ריצב"א.�ואח.ובהום'
�אשר"י.�בהגהוה�המוזכר�רשב"א�הואכי

�לח"מ�בביאורו�חייון�מהר"ש�כהרבודלא
�בהנהות�שהביא�דרשב"א�חשב�אשר�י"בסי'

�הירוע.�מברצלונא�הרשב"א�הואאשרין
�דשייכי�גהשובוה�השובוה�הרבה�לוויק

��והקצרוה�הארוכוה�מהר"מובהשו'
רגיל

�ציון�מנחםהנה
�ט)�ס)תס�פר�ן�סי���גלסס�טקר��ת"ס(����יסרק)�תפזורת�כסס�ו:קר6יס�לל1ס'ס�ס'�ממס��דפסזח(

�חורגן�קרס�מסגו�דפס�גכ'ר���וס�ע"ס�ח7ס1ת�פרס�ס'�גס�ו�חס�וסי1חסין�������חלסס'
���סח��ח)ייס�ג.טין�ס'��י�גמ���סן�יכן�ומלפס�עקל'ס�ל��ע��קל�קוכן�קו:טלס�כתון�וס�נס"מ

�ס)�כ��וט�הס�מגת��ס:סס(�סס6לת���מרפק�ס'�דפס�גס�פ"נ�ת'�ועגח"ג��ת��ת�כי�עי�ק�ק
��ר��ס��לפטר�סתסכ"ןגע)

�ות�וע��ע"ס�כתו�כן�סעעי'�ל'�מס�ר�וגס�ו��לל"י�סלט���ש"ס�טעי!�ז"ס�ק�י�פסחים�עתוס'וט(
��ט"ב(�פ��ט'�ח"ג�מע"י�סי'י�

�טספיר5�סמחס�רג��וחגר�ר"מ�ס'�גטס"ס�סל6כ'ן�סי�מ"ג�ליג��לס��ת)ט�������גל�ס�סגל'ק(
�ר"ן�ר"ג�סי'�לוקח�ע'�ס.סיס�פטריי�וכן�דק�פורס�סמרי'�רגיג1�גקר6�מספירה�ג"כ�וסיס�רוקת�סיורכו
��סכו�מחכר�סגים�סעו�גזס�תוס'����סי'�ג"פ�פ'�גטרזכ'ולג"ו
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גדךלים��שמערכת�
�ומהרוה�זרעים�פירש�קא(�שמשוןרבינו

�ועריוה�שקלים�כן�גם�ופירשכמפורסם
�עכמאי�יעקב�ר'�החכם�כמ"ש�וקניםומדוה

�להרמב"ם�המשניוה�נשים�מדרבהקרמת
�שמשון�מרבינו�אלו�מסכתוה�ד'�ופי'ע"ש.
�קולון�מהר"י�בשם�ישן�בקובץ�ומ"כנאבדו
�המרדכי�הרב�שמביא�שמשון�רבינודמהם
�רבי'�הוא�ותלמידו�משאנץ,�שמשון�רבי'הוא
�במרדכי�נראה�וכן�מאינגלימיירה.מאיר

�היה�הכהן�שמשון�רבינו�מר�אךדשמחיה.
�היה�מפלייז"א�שמשון�ור'�רגמ"ה.בימי
�אעפ"י�פ'�במרדכי�כנראה�הם�רבינובימי
�הרב�הביאו�הישר�בם'�הם�ורבינועכ"ד.
�נתב�י"ח�סימן�ג'�כלל�א"ה�ורדיםגנה
�עליו�כשהגיד�שמשון�רבינו�הקדושוהרב
�כאלו�ניכר�שנה�חצי�לאחר�החלוםבעל
�בספר�זו�תשו'�מצאהי�וכן�ע"ש.�וכו'חי

�מרבינו�השו'�יש�לוה�וקורם�כ"יהישר
�בכבוד�לזה�זה�שכוהבין�ור"חשמשון
�השובחו�בתוך�כהב�שמשון�ורבינוגדול.
�רבינו�עוניך�מבין�עפר�יגלה�מ.קנ(

�מלחמה�כלי�חוגר�בחך�בן�והרישלמה
�אשר�צדיק�נפש�השמח�ובואהלעומהך.

�אדם�אין�כוה.�בן�מחלציו�לצאהזכה
�אמר�אשר�ר"ה�השיבו�וע"ז�וכו�מתקנא
�קרב�כלי�חגר�רבינו�בת�בן�כיאדיני

�אלא�האר"י�אה�משיבין�אין�ח"ולעומתו
�אליעזר�ר'�חהנך�על�קובלני�אךבפניו.
�רבינו�דברי�וצירף�העלם�כל�ובלבלשעלה
�יוסף�הר"ר�ידברי�אחי�רבינו�ודבריזקני

�מי�על�ואין�שפלפלת�ומה�חננאלורבינו
�בשם�דבר�לומר�יכולים�אנו�ואיןלהססך
�דברי�על�ולדקדק�לפלפל.�ולאאומרו.
�רבינו.�ה�שפירש�ידעהי�אם�כי�גאון.שום

�מלאך�על�לדבר�דעתי�על�שתעלהח"ו
�היה�המפלפלים�מן�א'�אמרהי�אריוצרנו
�ר"ה�עוד�נהב�רבריו�ובחוך�עכ"ל.וכו'
�וכו'�יוסף�ר'�הרב�תוספות�ישיאוךואל

�ע"ש
�אליעזר�סנר�שמשדן�נמדץך"ךקטם(

�נ�נח��סיתר�נחןטייין
�מאממראפולי�שמשין�כ~וקך"ךקפ(

�כמה.�חיבר�הקדושהוא
�ז"ל�הוא�שהזכיר�כמו�בקבלהחבורים

�מניד.�לו�והיה�ידין.�דן�לספרובהקדמתו
�הרב�מקראקא�יהושע�הג"ש�בזמןוהיה
�בלקומים�שתראה�כמו�שו"ה�יהושעפני

�ת"ח�בשנת�נהרג�ובעוה"ר�הנזכר.שבספר
�קג(�בציציתותפילין.�מעומף�בבכה"נבעמדו
�סיין�בנכרך�שמשדן�מהד"תקפ�

�קד(�נח���מסגי�חוט
�עיין�חשד�שמשדן�כ~הך"ךקסנ(

��ח"נ(�סתסוןגזירות
�עיין�להכרז�זצכמקטךז�ראינןקסנ(

�הכרסס��כר�ממסוןר3יגו
�מורשורגו�שכלשון�כפדןך"ךקמן(

�קה(��כ(�גדקס�ממסטיין
�טיין�נחמני�שמשון�כןהך"ךקסס(

��כח"כ(�סמסון�זרע
�טיען�כחפרייזא�שכןשךן�מנינךקסז(

��חכרסס(�ר�סמרןר3יגו
�הלמיר�צדומ�בר�שכמקשם�ראינןקסז(

�השב"ץ.�ס'�חיברמהר"ח
�אך�בדפוס�והוא�יוחסין�בספר�כתובכן
�קלף�על�בנ"י�דאיתיו�אבל�מצוי.אינו
�והלא�יוחסין.�ס'����שם�כהוב�וכןישן

בקוה"ו
�מנחם(זציוןהנה

�תגמיד�ב"ס(�ע"י�מספן�סרר�סן�מסייס��ס�גקל6�ס"��ט(�ת'�לח"ג�שס"ת�כרוך�רני��חכוקא(
�תקע"ג(�דטס���מוס�ע�ת�סט�עי�ת�ע)�מכ��ספן�תוס'�תדפס�ק��סכת�פ��ט'�מקן�ור�ר"ת

�וע�תק"פ(��כ1ג�סנ�יס�קכו,ת�גס'�גג,ר'ס�מס'�ועי�תקס���י�חר��מייס�סס�ס'�גת1ך�תג1ת�מסיועי
�ע�נ�ח�פ'�הס"ת.�����וכר�לכרטס�ב"ר�סר"ט������חדר,��י��כס"ס��יר1ני�ס�פ'�ס1טסהס'

��ס"ס�תקפ"ו����כס.מן�ר"ת�תס1כת�תקט"ס�ס.מן�קג(��ע"ס�קד"ס
�קסי��סי�סי'�גס�ת��ס�כלן�מלפס�תי�ט�יגע!�מי'ר�גס1ף�סרכי�סריס����פ1י�ס�כקיק�כ�ג'קג(

�מס�ומג;�סם"�����גרר�ס'�ס6זרוח�ע)�מצח�כן�ס,וסר�ע)�זן�מח:ס�ס'�������עס"תממס
�גיר�ין�מטס�ן'ן�דן�ס'�קר6�ע"כ�מלן�ס"�סטתו�נסורס�ט)�ג'�יחן�ין�ס'�כסקדמת1�למט�פולחוגס

�סט)סיט�החמת�וכסטת�ו!י'פ:יק�ג'יי�ג�ג�ק�סי'�תתח!ס�סס"ו(����������סס,�סמ�י�וסמןקד(
�קל5��ח*ג�לרסן���סיגת�פלאג�עיר�ק"ק�פד�סו�ככס�מפס�י6�ט)�ס6ס1ריס�בית�נמסרסוס

�י�ו�סי'�כ"ז�פת��רי�רכי�גבלך�סמס1ן�ממס�רי����וס"�ת��ס'��ר�ער"ח��סע"ך��ג"ז�ע1ילת1עיר
�סג�ן�לימרת�פ'ג6�ת'�סלעית�גס6�כ'�יזוגג�ע"ס�סס��ס�������ח��ספר�גסקדמת�גמ"ס�מ1ח'

�כ�ירמ"ט6��פטרס�טוגת�תעש�כעי�סתגס�ג'�ת�ט(�גע1תר��ג��סמ"ך�עין�ג�ק����כ"ןתסר"ס
��תג��כ�

��מן�ר1פ6�יקם�נכ��חת��ת"ך�מס'�ס,דקס�פיקס�כוכר�ת���עססחס�סס�מ������כפס�וגסקה(
��מ,רפ1רג1�סמרי�מו"ס�סהסיז�ג�מ�ר�����ו��סרופ6�נוס��לפ"ק�פו"מ�רכ.סשממס
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צפגדוליםשמערכת
�שמואל�רבינו�שהוא�שכהב�כיד�דףכקוה"ד

�ה.וחס.ן�כסוף�כמור"ם�ודלא�צדוקבר
�בתשב�ן�שם�וכתב�שמעון.�רבינושכתב
�בעודו�ממהר"ם�ההם�הדינים�שקבלכ"י

�סימן�ח"ב�המב�מ�הרב�וכ"כבתפיסה.
�ושוב�במגדל.�ההשביץ�ספי�שעשהר"ץ
�שנרפס�בדפוס�ההשב"ץ�מ'�ל.ריבא

�והעיקר�שמואל.�רביני�וכהובבקרימונה
�ס'�וכדבר.�כ"י�בתשכ"ץ�שכתובבמו

�ידמין
�מסי�ע'�להקיצי�טמשךן�רננינךקמה( �ו�רס"י(מקי�
�חיבר�כמדינרן�קטמקטךן�רננינךקפט(

�ביוחסין�והווכר�כריתותספר
�וצמח�מרומנבורני�מהרים�תלמידיבנמן
�הששי.�לאלף�ע"ב�שנה�שנפטר�כתנדוד
�מהשובוה�הוכיח�כיד�ד'�קיה"ד�בשפראך

�הריין�בומן�שהיה�וק"ן�סימןהריב"ש
�דפוס�מיד�דף�כריהות�ובס'�פרץ.ורבינו

�הוספוה�חיבי�וימני�דתרי�כתבאמשמרדם
�הרשכ"א�בזמן�שהיה�ונראה�התלמוד.על

�לרב�הרשב"א�כהב�ג'�סי'�ח"גשבתשו'
�ר'�הרב�בן�יצחק�ר'�הרב�בן�שטשוןרבי

�כריהות�ספר�שבהקדמת�ואהיקותיאל.
�וצחק�ר'�היב�ן'�שמשוןכתב

�ן-

�ר'�הרב
�אי�לחוש.�אין�יקוהיאל�ר'�הרב�ז'יצחק
�כריתות�במפר�נפל�דמים�אימאבעיה
�ימשוך,�מדפים�כל�ואחריו�ראשוןהנדפם
�זימני�תרי�לכתוב�חש,�לא�הרשב"אאי

�מפר�למ"ש�מסבים�יזה�יצחק.�ר'הרב
�כמש"ל.�מהרים�תלמידי�בומן�דה.היוחסין
�דהיה�קוה"ד�בספח�מ"ש�הנאהיישם
�זק"ן.�סי'�מה-יביש�והיכ.ח�הרץבזמן

�וברפוס�הריב"ש�בשויה�ראיתיועתה
�מקינון�שמעון�ר'�הרב�ראיתי�כתובשלפני
�אין�וא"כ�עצמו�קוה"ד�נס'�העתיקוכן

�הוא�הגירסא�אם�ואפי'�משם.ראיה
�אפשר�שמשון,�ר'�הרב�הריב"שבדברי
�ודאי�קוה"ד�בספן�אכל�נכדו,שיהיה
�מאי�בכתב�ראן�שם-זן,�וצ"ל�מיםשהוא
�סי'�בהשו'�למהרש"ל�ראייני�ושובקאמר.
�שכהב�זה�בענין�שמשון�רבינו�שכתבצ"ח

�הביא�קפ"ח�שרש�ומהריק"ו�ע"ש,הריב"ש
��מקינון�שמשון�מרכינותשובה

�בר'�יהודה�ברכי�שניארך�ר:נינןקג(
�שבלי�כ"כ�צ"ל,ברוך

�ממנו�ראיה�ומביא�קי(����שבלההלקם
��גדול�ארםשהוא

�הרב�בן�ר�מס'�שעפריך�מהרירק�
�סענווךיס�ווי�סייןשלע;
��קי(�נח"כ(

�

�התוספות�שכוהבין�כתמך2נ1�דושךק5כ(
�שהוא�הדורות�בקורא�כהב

�שכהבהי�מה�ועיין�שמשון.�רבינועל
��רס��טין�גימ"ל�אותבח"ב

�מ"ש�עיי;�גאון�שלום��ך�רנןק5נ(
�קח(�עש"ב.�ליו�ז"למהרח"ו

�האריך�נאון�שרירא�ראיינןק5ד(
�נהלה�שנה�מאה�ובןימים

�ורניגו�ישמעאלי�מלך�בנורה�אחהבידו
�פייס�סריס�כס'�מרמוז�מר��ס5ך"י
�תנו�נידם�מרירת.�רכ�רמז�סריסגתה.
�וקן�סריס�גשורו���זקג'ס�פג'�נידו,מגח�

�קט(��נמקר5�רמוז�כ5�כי�כקמר�סג?�מ�ן
רכינו

�ציון�מנחםהנה
�����ע����ס�����דק�מן�ס:י6ור�גסס�סג���ח�ג���ס�י���סכת�גר'���וג:ךפסקו(

�ען�גזו�סם�סקורן�ע"כ���ס��סו6�ת.ג1ת�גי�ט��ו���וקן���ד1ן�ת�ר�כו6�יסדן�גי'ס�ור
�גסמ1ת�קג"ו�סי'�ג'ט.ן���סמק)�ונכית�ע"ס�כק��ממהגו��מ��מ�ר�ו��ור'�יפר�גגון�וקג��ס�סם

��סם�גק��ע"ז�����סע'ר�י6�ל"ע�ע"כ�מסם��ו.�ס���זך��כ�י�ס�ן��ת�סוף��ס
�כוכ�ג�ק�חריף�תסס�סנ*מ�חתן�קר6ק6�סר"נדס"ק�ה"�וגר6ס��פעפע!�����כגת'���חמוקו(

�כעי�ם)�וקת�ק�געי:גו'נן�כרסס�סג"מ�פ��ככ��מעי�ירן������מןוכ�כו
�כד"ק�מכי'�כ�

�����ס'�ון�ג�נו�תו�ע.ר��ך����נ �מ1סר�ו�גיט.ן�ע"ג�ס'�מקדמת�וע'�ג.ע'ן�סןר�גסמ"ס
�סמוך��סמ"ך�וו.נ6�������גס�תעלס��כ7פ"ק�סע��ר'�רג.����גתעיס���ר�גי�רג�ת �סיוי����ו�סר"ס��ת�סח"ס(�גירור�ירורס�סמת1�ח�ס��סן�ג"ח�סקר'כ1�עם�מן�סדך��סיסג:סת
�בעטט)�לנתי���תתם�מסר.�כ,ס�טעו�לניס�קיסר�סמולם�ס'�וע!�רמו:יס������פ"�ט,�כרעכממ"כ
�כססגמתו�ו;מ��ו��סס�ס�געי�סג��סי'�וטלו�ס5ר�ולך�בי"ד�פסיג,�פו"ן�כבסרוב�מפן6ג�סרופ6שוי
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