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�ישראל�לבית�להביאם�ו:מלא:ה,�מקים�פה�ונרח.ב�לחמנה,�החם-ון�אמרני�מקוםמאפם
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�שם�אינו�אבא�שם�אזי�יוסי�אבאשאול
�ע"ש,�הוא�חשיבות�לשון�רקהעצם

�סו:�כנסין�כ'�זרטיס�נסקרתחווסרתכ"ס
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�להביא�ויש�ט"ס(�ת"ס���תגח1תתסג�ת
�הנא�שם��מצינו�דלא�על�לזה�ראי'קצה

�משהמים.�דלא�ועיד�שהים,�בשמותדישמש
�ר'�יומי�אבא�ר'�לקרוהם�מקוםבשום
�חגיגת�כ6�סר�ס�לנ"�וכן�שאולאבא
�עומד�גופא�דאבא�א"ו�ט"ס(�ת"וכרתת
�המיר�הקדימו�וע"כ�רבי�שם�החחומשמש
�כמ"ש�שמו�מרי�מרי�אבא�וכן�העצםלשם

�היוחסין�בס'�כמ"ש�ולא�מ'�אותבמה"ד
�יותר��נ(�סבת�מרי�שילא�שם�זולתע"ש
�והוא�הוא�הכבוד�שם�רק�דמרי�לוזירמוב
�שהים�בשמוה�נקרא�דהי'�מלומראחריו
�דאנמוכיא�יורן�אבא�ברבוה�מצינו�וכןוכנ"ל
�ל"ק�ולפי"ז�פ"א(�ויק"ר�רמאי�יודןאבא
�חי'�ע'�פ"א�מקה"ר�היוחסין�ע"סכ"כ

�א'�שם�לפעמים�מצינו�ואך�שםהרד"ל
�סויות�אלציהן�בן�ר"נ�כמו�משתיםמורכב
�וצע"ק�מ"כ,�וכן�נתן�אלי'�כמו�דהואפ�

�הוסיפו�ואולי�ע"ש�אלנתן�כ��ב"ומירמי'
�בשם�יעב"ץ�ועד"ש�שר"י�משוםיו"ד.

��ע"ש�מילה�ה'�עוז�במגדלאלכסנררי
�שם�להקדים�להיפך,�מצינו�בבןואמנם

�נהן�מי�כמו�אבא�לתי'העצם
�אר"י��ד(�נט"ן�כווהי�בר�אבאלינאי

�כדין�ל���נ'�כרכות�אבאחלפהא
�סרוקת(�פ'�ירושלמי�אבא�יחזקאלמברך
�וכן�תעין��חס'�אבא�יוחאי�הי'אלו

�מצינו�ועדך�פי"ב�נשא�אבא�איבובמדרש
�דוד�חסרי�אבי�יצחק�פחד�העקראבלשון

�דהשבמים�מצינו�יכן��ח��ס'�כ"ראבי
�אב.נו�ישיאל�שמע�אביהם�יעקב�לפניאמרו
�התלה�לשין�ואולי�מהרו"וו�בהי'ע"ש
�בהפלתו�דהזכיר�בשלמה�וכדמצינושאני
�כל�בפני�פעמים�ח'�זה�אביו�דורשם
�בודאי�וכ"ז�ח����תרכיל�ישראלקהל
�קורא�דאלו�הוא,�אחר�מאדם�לשנותכדי
�זר�כמו�דאו�יחזקאל�ר'�ינאי�ר'אוהו
�כנ"ל,�עומד�הוא�רבי�במקום�דאבאנחשבו
�ךר"ת�רי'�ך��ט��ס'�מכרכותומ"מ
�סכי���וכ"�כ6�כר'�לר"מ�סכי�כ6גר'
����מ:רי"ף�מנקין�כסנס'�ט"ס���לר"ת
�קושי'�כ"כ�ל"ק�ולפי"ז�ט��כ"כוטתו"ק
�דאיך�לשון�מענה�הרב�על�בסמוךהמחבר
�ע"ש�חלפהא�אנא�בשמו�לאביו�ר"יקרי
�מצינו�גם�ע"ש�כלאם�משה�אדוני�כ'והרי

�בר�כמו�א'�אוה�בהום2ה�לשנוהדדקדקו
�ברשב"ל�לקושא�בר�וכן�בריב"ללואן
�מעשה�אר"י�רשי'�בכונה�קצה.�י"לואול.
�כ"כ(�ר"מ�שבה�וכו'�חלפתאבאבא
�והשמיעני�שמו�חלפתא�ר"י�של�אבאופרשי'
�הלפתא,�אבא�הי'�רשמו�לומר�גמעהדלא
�חלפהא�הול"ל�דיוהר�יקשה�אכהיוכ"ה
�הוספת�רק�חלפריא�הי'�ואולי�כנ"לאבא
�לבד�אבא�רק�ל"א�בעצמו�ור"יהש"ס
�חנינס�רש"י�דברי�גם�לפי"ז�נעמוומה
�פרש"י�אלעזר�אבא�לי�מח�אר"יט"ו(
�נמעה�דלא�בזה�וקמ"ל�ע"ש,�שמוכך

�י"ל�או�ר"י,�של�אביו�הי'�ראלעורלומר
�עצמייות�שמוה�בב'�נקרא�דהי'דקמ"ל
�הנזל�הנו"ב�של�הבלל�מן�פ"א�יוצאוהוא
�ללואולי

���

�התנאים�על�רק�כללא�האי
�האמוראים�זולה�קאי�וברייהאשבמשנה

�פרס(�נ"ר�בריא�איש�הושעיא�אבאכמו
�סוף�הוספתא�מיריא�איש�ישעי'משא"כ
�שם�הרר"ל�קושי'�ל"ק�ולפי"זב"ק
�מן�יוצא�הנ"ל�מרי�שילא�גםואולי
�מ"ר�אלכסנדרי�בנימין�וכן�הנ"להכלל
�אלכסנררי�דשם�דש"ה�ועי"ל�פ�נ(אמור
�משפחה�שם�או�התואך�שם�רקלץה
�בשם.�מסקי�רלא�ממשעל�ג"כוליק

��רשע
ובהרגה
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צידן�א'�וח"א�שארית
�ע"ע�שהחמירו�מצינו�חכמיםובהרבה

�זקנם�שם�אפי'�להזכירשלא
�מ"מ�משרשיא�א"ר�כמו�הכבודמפני

�מכות�וערש"י�ט"ו(�שגסדרין�אבאדאבוה
�בי�ד"ה�מ"ט(�סיטם�וכו'�ה"ג�ד"הי"ב �זה�בשביל�ואולי�ע"ש�וכו'�אנאנרתך

�הידעהם�ואמר�ע"ה�אבינו�יעקבדקדק
�ועשוייה�בהואל�בן�ולא�נחור�בן�לבןאה

��ודו"ק�ע"ש�קע"ת�סי'�מאהבההשובה
�אבא�איל�חשיבוה�דרך�מ"מ�קטם�

�ח"ו�בשמו�לי�קורא�שהי'ולא
�ראי'�להביא�אעבורה�ברגליו�ואניוכו'

�סי'�דקידושין�פ"ק�הישיש�מלשוןלדבריו
�רבו�ב"פ�שהביא�יהרא"ש-�וז"לס"ה

�אמר�מי�בשם�להודיע�כדי�בשמומהר"מ
�לבד�מורי�רק�אומר�כשהי'�די�ולא�זו,הלכה
�כ"פ�המור�ומ"ש�לוי�הי'�רבותיודבמה
�בהי'�די�הי'�דכאן�אע"פ�הרא"שאבי
�ראש�הוא�חשיבוה�דלשון�משום�לבדאני

�עוד�הבאחי�לזה�וסמוכוה�ע"ש,לישראל
�דר"נ�חצבי'�אחבר�אר"י�ברכותמש"מ
�הלמידו�הי'�דר"י�ואע"פ�ע"ש�כ�ברכות
�קאימנא�הוה�חדא�וימנא�אר"ה�וכןדר"נ,
�רר'�וירוע�ע"ש�נ"ר(�סם�ררבאקמי'

�נח�כי�וכן�הי��דרבא�הלמידוהמנונא
�ראב"א�קם�וכו'�תלמידיו�אזלי�דרבנפשי'
�ועוד�ת"נ(�סם�דרב�נפשי'�נחוכו'

�מספה,�אין�כזה�בשןס�מקומוהבהרבה
�הפ"ת�למ"ש�לדמוהו�יש�ואולי�כנ"לאיו
�בו,�הלכו�שואלי"ם�באם�ריס,�ר"מיו"ד
�כדי�להשיבו�מוהר�אי�העלם�זה�מיבן

�פלוני�ר'�כן�זה�הוא�מי�להדיאלהודיע
�י"ח�מברכוה�לזה�ברורה�וראי'�ע"שאני

�בעי'�ואמר�מות�לחצר�אזלדשמואל
�וכן�ע"ש,�דשמואל�אבוה�אבא�בראבא
�יוחאי�בר�אנה�לרשב"י�ששאלו�לךבזוהר
�שהי'�ואע"פ�ע"ש,�יוחאי�בר�אנאוא"ל
�ז"ל�אמרו�יכן�לבד,�אנא�מלה�להשיבםדי

�בשמו�לרבו�הקורא�אפיקורםאיזהו
�פלוני�שאומר�ופרשיי�חלק(�ס'סגסךרין
�דלהזכיר�לפניך�הרי�ע"ש�רבי�אומרואינו
�ועד"מ�רבי�מלת�גם�כשהוסיף�מוהרבשמו
�כח"�וטא"ס�ע"ש,�סק"ז�רמ"ב�סי'יו"ד

�אמנע�ובל�סקי"ט(�ס�ה�כ"רורס"מ
�הגאון�ט"ש�נחמד�רבר�כאןמלהעלוה

�לשמי�תשאל�זה�למה�ע"פ�הפלאהכעל
�סט��רנ�כ�ביו"ד�עפמ"ש�פלאייהוא
�הוא�אם�רבו�של�בשמו�לקרותדאסור
�וגו'�חנוך�ויתהלך�ע"פ�ועפמשחז"לפלאי

�ששמו�ממ"מ�והוא�העולם�שרדנעשה
�ששמו�אחרי�פלאי�והוא�לז"א�רבו,כשם
��ודפח"ח�שמו�להזכיר�לו�אין�רבוכשם

�והמור�הרא"ש�על�היש"ש�דקדוקובעיקר
�מפורש�דליה�רשייה�דלק"מנ"ל

�וברייה�ברמז�טמונה�ורק�להדיאשמם
�סוהר�ודאי�רזה�והרא"ש�מהריםנמו
�מזו�וגרולה�כלל,�מיחוש�ביה�כאןואין
�כשהביא�התום'�בעל�אלחנן�ברבינומצינו
�מפרש�או�ריי�כ'�כמהם�כ'�אביודברי
�כסס����ת�סיף�תוס'�מטלי�קוס"ך�ט'ר"י
�החינוך�בם'�הרא"ה�וכן�סתרומס(ס'

�הביא�ז"ל�הרמב"ן�רבו�דבריכשהביא
�מצינו�במור�וכן�ז"ל�הרמב"ן�כ'בסתם

�ול"א�הראב"ן�כ'�בסתם�כ'�זקנוכשהביא
�מוהר�ודאי�רבכהב�ועי"ל�הראב"ן,זקני
�שלח�בחז"ל�וכדמצינו�מפורש�בשמואף
�לכל�יוצאה�הורה�נתן�בר�אמי�מינילהו

�פי'�ספרו�פהח�ההמנוים�וכןישראל
�הספרדי�מימון�בר�משה�אני�בזה"להמשנה
�בן�אברהם�אני�התורה�בסי'והראב"ע

�רלא�ז"ל�למ"ש�ול"ד�וכדומה,מרא
�סימנא�דאבוה�לשמא�לשווייא�אינשחשוד
�לענין�ראפי'�כנה"ג�בעל�ועמ"שע"ש,
�ע"ש�א"צ�בכתב�ורבו�באביו�ז"לאמירת
�ע"ש,�וכו'�והלכהא�ד"ה�נימיןוברש"י
�השכיל�החכמה�ס'�בעל�ברוךורבינו
�בשם�אפרים�רבינו�לרבו�לקרוהובחכמה
�לסריס(�לי�יקיר�רביג,�ע"ס�יקיררבינו

�אף�בשמו�לקרוהו�שלא�הי'�עעעדמחמיר
�יו"ר�אליהו�כסא�וע"ס�בר"ת�אובכהב
�בעל�בשם�באריכוה�בזה�מ"ש�רמ"בסי'

��ע"ש�הלק"מ�ךשו"ת�יקרוה�אור�ום'פר"ד
�זה�טעם�בשביל�דאולי�כתבתיובמקיא

�לבניו�החסיד�יהורה�רבינוצוה
�במקום�מבניהם�א'�ישדכו�דלאאחריו
�טדקוקין�חס�חמותה�כשם�הכלהדשם
�סמחותגת�כס�ה�וכן�חמיו�כסס�תחחן�סס�

�דרוב�משום�סריס(�יסי'�סל6וסמחיתג'ס
�א'�ובכיה�ביחד�שוכנים�המהפעמים
�בשמה�לאשהו�לקרוה�אסור�יהי'�ואזיאכל
�אבי'�בפני�בשמו�האשה�וכן�אמובפני
�ר"ס�יו"ד�בש"ע�וכמ"ש�כבודםמשום
�העצמי�דשם�בערוך�מ"ש�וכעיןר"ת(
�דל"ר�משום�ורבה�נחמני�הי'�אביישל

�חי'�וע'�אביי�קראו�אביו�בשםלקרוהו
�מגדל�בם'�ועמייש�פ�ח(�נ"רהרש"ש

�דלא�חסיד�ר"י�צואת�בטעם�ליעב"ץעוז
�שמואל�או�יודא�לבניהם����אישיקרא

משום
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ובירן�א'לח"אסטארית�
�ע"ש,�הי'�כך�ואביו�ההסיד�דשםמשום
�והמחותנים�המחותנת�שמות�במעםועי"ל
�בניהם�שם�קורין�פעמים�ררובמשום

�וכשיקרה�כידוע�ואמם�אביהם�ע"שובנותיהם
�וחמותו�וחמיו�אמו�או�אביו�כשמתפ"א
�בן�לו�ונולד�רסיסך(���בחייםעודנו
�אביו�ע"ש�לקיותו�רוצה�והוא�בתאו

�מסכמת�איננה�אשתו�ואז�דוקאואמו
�כידוע�ואמה�אבי'�בכבוד�פוגע�דעי�לזה
�ראיתי�וכאשר�ומריבה�קמטה�נורםוזה

�חזון�ועוד�יותר�ואכמ"ל�כ"פ�בעיניכזאת
�למוער

�ואמרתי�ב'�סי'�מ"ץ�בהגה'�קטםנ(
�הגאון�מרש�בקצור�כאןלהעהיק

�וז"ל�הירושלמי�בפי'�מרגליוהמהרא"ז
�מעצרהא�דקמהללי�חזי�לקרייהא�נפיקר"ח
�עצרת�א"ת�בפהקא�אכתוב�למחראמר
�מדוע�דצ"ע�לכם�החיה�אלא�לכםתהי'
�היכף�זו�דרשא�בפרקא�להו�דרשלא

�במסי�עפמשז"ל��ל�הוא�ואמרומיד,
�אלמלא�ב"ר�לריש�ר"ח�א"ל�דכ"דמגילה
�קלך�רעבי�הרוכן�מן�אתה�פסול�לויאתה
�בה'�אימא�ויל�א"ל�לאבוה�א"לאתא

�נמצאת�לא�לה'�וחכיתי�אצל�מגיעכשאהה
�לחתי"ן�קורא�שהי'�ופרש"י�ומגדףמחרף
�וא"כ�עכ"ל�והכיהי�כאומר�נראהההי"ן
�מיד�הנ"ל�דרשא�לדרוש�ירו�לאלליה
�החייית�לקרוה�יכול�דל"ה�אחריובע"פ
�תהי'�עצרת�א"ת�לומר�יכול�וליהכראוי
�א"ל�שפיר�לכך�לכם�החי'�אלאלכם
�קרחו�וכנר�ודפח"ח�בפתקא�אכתובלמחר
�כ5����ט"ס'��קי"ס�מפעלית�כס'בוס
�משהי(�ו��תפסתי�סוס�סירוס5תי�סוןסיקר
�לפרש�מ"ש�כאן�להעתיק�אמרתיואגב
�לא�בנ"י�הן�שמות�ר"פ�הפ'�גםבזה
�ערל�ואני�פרעה�ישמעני�ואיך�אל.שמעו
�לפמש"ה�הוא�פריכא�דק"ו�דצע"גשפחים
�ומעבודה�רוח�מקוצר�משה�אל�שמעוולא
�לך�יהי'�והוא�כהי'�כבר�הא�ועודקשה,
�שם�מי�הב"ח�א"ל�דכנר�אחרי�ועודלפה
�את�גם�לו�להוסיף�ל"ש�וגו'�לאדםפה
�מסור�הי'�זה�דמימן�משחז"ל�וגםאהרן
�פקוד�זה�בסגנון�הבא�אבינו�מיעקבבידם
�דקשה�האמהי�הנואל�יהי'�הוא�וגו'יפקוד
�מנין�הי'�בידם�מסור�הדבר�אםלכאורה
�נגלה�דאולי�אמת,�ולאוה�לסימן�זהלהם
�ולהנ"ל�בסוד,�ג"כ�זה�דבר�למרע"הלו

�שהי'�מרע"ה�רוראי�נכון�על�הכליתישב
�להוציא�בירו�ליה�לשון�וכבר�פהכבד

�ממוצע�שהוא�כמ"פ(�מעתיותהפ"א
�מאוד�לו�קשה�וממילא�נכון,�עלשפתים
�פה�שם�מי�וזש"ה�פקדתי�פקודלזמר
�והאמר�פיך�עם�אהי'�ואנכי�וגו'לאדם
�באין�נכון�על�הגאולה�עניני�כללפניהם
�הי'�דשכינה�אחרי�ומפריע�מונעשום

�להם�נגלה�אז�ואך�גרונו�מהוךמדברת
�להם�שנמסר�הסימן�להם�ונפהרהסוד
�פקיר�זה�בסגנון�הבא�ע"ה�אבינומיעקב
�נם�לך�דאין�האמת�הגואל�הואפקדהי
�צחות�לדבר�תמהר�עלגים�ולשון�מזהגדול

�השכינה�ל"ה�דודאי�פרעה�לפנימשא"כ
�והוא�נאמר�ע"ז�אז,�גרונו�מהוךמדברה
�פי'�היסב�לנו�יובן�ולפי"ז�לפה,�לךיהי'
�רמהראוי�אלי�שמעו�לא�בנ"י�הןהקרא
�ע"י�לדברי�ולהשמע�להאמין�להםהי'

�שפתים�דערל�כזו�חותך�ומופתהאות
�אלי�שמעו�לא�ועכ"ז�העם,�מאחדידבר
�ואני�שמסיים�וזה�פרעה,�ישמעניואיך

��ודו"ק�שפתיםערל
�והחיית�אבררעפיא�ךקך�ש�י"ג�סי,ד(

�השם�ס'�גם�לומיחם
�נקרא�והי'�י6ון(�וי�ר"ס���ממיוחס

�וכמ"ש�הרואה�אברהם�ר'�טוב�בשםג"כ
�פעילות�ס'�בוה"ל�חכמה�נובלותבס'

�המפורש�שם�ופי'�גיקמליא�לרבינוומגולוה
�גלגול�וסדר�ע"ב�שם�ועל�הרואהלר"א

�מאמר�גם�טוס"נ(�ס'�סו6�ו�יהאותיות
�ישן�כת"י�נמצא�ובפ"קראקא���היחוד
�מוסר"י�סרס"נ�טמו�תו�סרניךנושן

�כחזירתו�יטקכ�עם-�כסמ"ס�ז��ככ6רן
�וקכלרנ�ורפואות�סגולות�כוללמירוס5יס(
�הוא�מחברו�בזה"ל�בראשו�שם�וכ'שמוח,

�החוזה�הוא�המורה�הוא�הרואה�אברהםר'
�ואולי�עכ"ל�הרואה�מלפנים�נקראאשר
�בהקדמתו�החיים�עליו�ומ"ש�הנ"להוא

�אולי�ע"ש�הקם"ח�סי'�בהשובהווהרשב"א
�לכך�צריכה�והשעה�הי'�שעה�הוראתרק

�הי'�ר"מ�ש'�הוא�החייט�רבזמןובפרט
�משיה�א"ע�שעשה�ליבלין�ר'�עםהרעש
�רבים�רכריו�נתקיימו�שלא�ובסוףונביא
�לטובה�נזכר�דהוא�אחרי�ל"ע,�א"עהמירו
�וכן�ובפרדס�להרדב"ז�דוד�מגןבס'

�משם�קצת�ונראה�שם,�חכמהבנובלות
�ע"ש�הלמידו�הי'�גיקמליא�דהר"יג"כ
�דכמה�שתה�דמבארו�לזה�רא�וקצה
�הר"א�של�והיכוה�שמוה�אוהיותצרופי
�דס'�ונם�עשן�אגוז�גנה�בם'�ג"כנמצא
�להר"א�המיוחם�הנ"ל�ורפואותסגודות

מיוחא
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קטוציוץ�א'לח"אשארית
�ס'�כן�וכמו�ניקטליא�להר"י�גםמיוחם
�הקבלה�ע"ד�סמ"ג(�ט)�סי'�המורהמורה

�ע"ש�ע"ד�סי'�מ'�אות�בח"בוכמש"ל
�ותלמיד�רב�במפרי�ב"פ�קרה�הזהוכמקרה

�פעם�לא�לדעה�הראהי�וכאשר�להיפךוכן
�כזה�חילוף�דמצינו�זה�בספריושהים
��נזךחנלוו��ס�ט�נזתרי"ק�סרבתחח.הגי

�ע"ש�נאדן�א2נרהם�כמך�ל"ר�סי'ס(
�ע"ד�להקשותשהאריך

�מרעהו�ותני�דקפסיק����ה�המבי"ס
�ואילך�מאברהם�רק�אדם�שם�להעלוהראין
�מקבלת�או�מחז"ל�וראי;�סמך�שוםבלי

�עפמ"ש�כעדו�להמ;יין�שרצה�ומההגאונים
�בפירוש�חמ"ל�בעל�ובראשםהמקובלים
�והנה�ע"ש,�דנדרים�פ"נ�כת"יהמשנה
�מקומו�דמקור�ש"ץ�כהגה'�מש"שמלבד
�חסיד�דריי�הוא�הסידים�ומשנתטהור
�דא"צ�נ"ל�וכער;�ע"ש�כדבריו�להדיאכ'

�לפי�דגם�כלל�המקובלים�לרכרידכא
�עפמש"ש�כפשומן�הדברים�יובן�לנוהנגלית
�מותר�אברהם�מזרע�הנודר�פ"נבנדרים
�והנודר�אברהם�שרע�כאוהן�ואפי'בנכרי
�מאברהם�דרק�לך�הרי�בישראל�מוהר�נחמבנן
�על�נקראים�להיות�אנחנו�נבדליםואילך
�אברהם��דאקדש�ביון�ובמשחז"ל�דוקאשמו
�ע"ש�שמי'�על�אתקרי�כולה�כה"תוקיים

�ודאי�א"כ�נתקדשו�לא�לו�קודםמשא"כ
��ודו"ק�בשמייהו�מסקי�דלאמהראוי

�יחיאל�אברהם�מך"דץ�נ"ז�מי,ו(
�מ"ץ�נהגה'פישר

�מהרא"וו�לידידי�קרה�מזה�ויותה�סקמ"אשם
�שהניא�החרש�הגרויים�שם�בספרונ"י

�ז,ז�דור�אהל�בהמ"ם�דייטש�דודלהג"מ
�מו"ה�א(��בכ"פ�שם�בשינוי�רגליםשלשה
�מו"ה�ב(��דוד�אהל�בתמ"ס�דיימשדוד
�נו"ב�בשו"ת�נזכר�יעמניץ�אבד"קדוד

�קיצע�דוד�טויה�ג(��סל"ז�או"חמרוית
�נו"ב�בשו"ה�מוזכר�חרש�עיראבד"ק
�באחד�והוא�ירע�ולא�ע"ש,�קמ"א�ס�מרתת
�ויותר�בא,�לא�השלישי�ועד�שניואין
�אשכנז�גדולי�שמוח�במקומו�להפזנו.הו"ל
�בספרו�בשמותם�נפקדו�לא�אשרומפרד
�והמפורסמים�לנו�הידועים�מאותם�ואףכלל

��והעשי'�האצילותבעולם
�הי'�ושמו�לררן�אברהם�ל"מ�סי'�

�גירון�אברהם�יעקברפאל
�וס'�בנימן�שערי�וע"ס�אינדרונהאבדגק

��ח"י�סי'�יו"ר�גבוהשלחן

�במו"ה�אברהם�מו"ה�ק'�סי'�
�קרמנמש�ליבאריי

�הג"מ�שם�בפ"ק�נמצא�התיו"ט�בזמןוגם
�בהג"מ�רפ"ק�ודרשן�ריין�קלמנקשאברהם
�הדרשה�בתוך�ינ"ב�אשר�ז"ל�קלמנקשאלי'
�ושמייך�לבוב.�אבד"ק�שצ"ו�ניסן�ט'�ב'יום

�והמנהיג�ההראש�אליהו�אוירהבהמ"ס
�ובאותו�מלובלין�קלמנקש�אברהםמו"ה
�יעקב�אשר�הנ"מ�בלבוב�גם�הי'זמן

�אברהם�אשל��בהמים�קלמנקשאברהם
�על�חרות�שם�נמצא�גם��ס(�לגסייט"ס
�הצדיק�הגאון�פ�נ�בזה"ל�קודשמצבהו
��יהורה�במויה�וואלף�בנימין�מו"ההחסיד
�בשקו�ישב�אשר�דפה�ר"מקלמנקש
�מב:ט�ז'�ינוב�לשבת�משבהובתעניהו
�קלמנקש�ליב�הג"מ�הי'�ובנו�עכ"להס"ט
�ספ"מ�עד�גל����ז"ל�איידליץאבוקק

�מש"ש�ו'�אות�נימין�סדר�המים�ברכתום'
�כומן�דפ"ק�ודיין�דרשן�יצחק�הנ"מבשם
�מכי'�היילגכרג��חק�סג"מ�יסקהב"ח

���ס���ך"קח"כ
�נפטר�רדזאנים�זיבנרדץם�ק"ה��פיט(

�חסון�ח"י�ירושת"ובעה"ק
�תק"ן(

�תאומים�אהרן�כזך"ך:�קמ"א�סי'�
�ע"ג�מ"ק�שם�ש"ץנהגה

�כאן�להעתיק�אמרהי�המציאותליוקר
�דפ"ק�הח"ק�מפנקס�ד"א�הקוראלחביבות
�אדמו"ר�א"נ�אלקי"ס�ינבור�צ"לקראקא,
�עליו�ממש�והקדוש,�העניו��החסירהרב
�הרועים,�אביר�עניו,�אי�חסיד�אינאמר
�פיה�ע"ה�נ"י�הבירה,�שר�בתורה,מופלג

�במויה�אהרן�מו"ה�הגדול�הגאוןרשכבה"ג �והי'�אהרן�מטה�ס'�מחכר�שהי'משה_
�ווירמיישא�בק"ק�שנים�כמה�בישיבהתופש
�המלך�בין�גדולה�מלחמה�שהי'ובעת
��הקיסר�ובין�יר"הפרנציז �יר)ה

�סמ"ר" �קראקא�בק"ק�מרינה�לרב�הואנהקבל
�להציל�שיוכל�איך�מצרוה�וברובוהגליל
�ואחר�מידם�אוהו�הצילו�והב"ה�משםא"ע
�שלא�ונהרסה�העיר�נלכרה�יכזיםאיזה
�מהפכ��הצילו�והב"ה�אי'�טקומהנודע
�לערך�ממלכתו��כסא�על�לכאןובא
�ק"ק�הגליל�לועד�גסי�וארז"כ�שבגעור:ט"ו

�לסדר�ובשבת�נהאספו�שם�כיחמעלנ.ק
�המנחה�תפלה�אחר�שם�וימת�אהרןויעל
�בא�בביתו�בבמת�ישב�רצון�בעתממש
�אותו�ולקחו�סער5ווגיק(�השר�מןחיל
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ציץ�א;�אשארית�
�אוהו��אסרו�בכפו�חמם�לא�עלעו"ה
�על�אותו�ולקחו�אכזריוה�מסיההכוהו
�ס)�ני'�רמן�כיגעו�����ק���נ�המום

�הסום�מן�ושלש�פעמים�נפל�וגערה���
�העגלה�על�שהניחוהו�נרולה�בבלשה�כיעד
�נשמתו�שיצאה�עד�העיר�לפתח�באוולא

�בזאת�מכש�רצון�בעת�בחמעלניקבטהרה
�רקן�עת�סי'�ז6ת�כ'�כי�הקדש�אל�אהרןיבא
�עת�הי'�וכו'�אתון�רא�אהרן�קרבן�זהנזתס(
�גופו�הוליכו�אב�ג'�א'�וביום�ליעקבצרה

�היו�כי�פינטשוב�לק"ק�והקדושהמהור
�פינטשוב�ובקייק�בחמעלניק�לקברויראים
�רב�על�ךרעה�והבשורה�כבוד,מנוחתו
�בו�נאמר�שלא�ב'�ביום�לכאן�באהמדינה
�בב"ה.�רב�מספד�עשו�ערב�מנחת�לעה�מובבי

�בשביל�רב�בכי�בכו�במר�יעקלש,�ר'דר"א
�פ"נ�שם�מצבתו�נוסח�וזה�מדינה,רב
�כשמן�שמו�הורק�בהמון,�אוהב�תבואהלו

�שבחו�להגיד�אהרן�זקן�על�יורדהטוב
�על�הדור�מופלג�יאומן,�לא�יסופרני
�הנאון�ה"ה�ואגמון,�ככפה�חופה�ד'עם

�יצ"ו�והגליל�קראקא�דק"ק�ור"מאב"ד
�מו"ה�בהרב�דרשן�אהרן�כמו"ההקדוש
�יס�ר"ת�ה��ונוו��תאומים,�א"ץמשה
�ת"ח�ת6ונזי"ס�כתי'�סייס�מ�ס�וט"דקיק
�ארון�נשבה�הדור�בעון�תוניס(�ת

�אב�ב'�בשבתאלקי"ם
�ת"י

�וכוהו�לפ"ק
��אמן�לעולםיעמוד

�בזה"ל�נמצא�דפ"קראקא�בהכ"נזבפנקס
�מה"ר�הגדול�הרב�החרוזותראשי

�השוכן�רבים,�אמ"ר�הי"ד,�האומיםאהרן
�מנוחה�המציא�וכרובים,�אופנים�חיוהבין

�יבכו�ישראל�בית�וכל�ישורון,�לבנינכינה
�וקדושי�מהורים�במעלות�אהרן,�גועכי

�ורב�מלכוה�הרוגי�עשרה�במחיצתעליון
�ולא�בנחת�למעלה�להעלוהו�נער,גדיאל
�ולהשיבו�עולמות�ש"י�להנחילובצער,
��וכו'�ישראל�בית�וכל�אפריון,בנוה
�היתה�איך�נרימה,�נהי�וקול�ואבויהוי

�קרן�כל�אף�בחרי�גדע�ולשמה,לזעוה
�וחרון,�אף�חרון�להשיב�והרבהישראל,
��וכו'�ישראל�ביתוכל
�ותרגז�חמרמרו�מעיני�לנו;�צר�כי�ד,ושאה

�שקד�שקדים�ויגמול�ציץ�ויציץבטנינו,
�בית�וכל�ובסהרון,�בחפזון�הרעהעליו

��וכו'ישראל
�צרות�בו�נכפלו�אשר�החמשיהנחודש

�לחודש,�בשני�ש"ק;�ביוםלישראל,

�וירב�בשנה�אריאל,�גולה�עפ"רנפלה
�והבעיר�ואניה�תאניה�יהודהבבת

�השרון,�בחבצלת�הבערה�אתהמבעיר
�ת"י��עלס�ר"ת�וכו'�ישראל�ביהוכל
�עוברי�כל�עליכם�לא�ראו�אחםהדור
�בחררה,�ויחן�שפר�מהר�ויסע�לסדרדרך

�המאור�לגבול�השודדים�באופתאום
�ורעדה�חיל�ויהודה,�בישראלהגדיל
�והגרון;�ראש�ועד�רגל�מכףאחזההו

��וכו'�ישראל�ביתוכל
�וזקן�נער�פני�ישא�לא�אשר�פנים�עזגוי

�שמים,�ויראת�ענוה�חכמה�שקנהזה
�למהלומות�גוו�ואת�למורטים�לחייונחן
�הקהלה�בני-�וכל�לחיים,�ולא�מותמכת
�בית�וכל�מרון,�כבני�לפניויעברו
��וכו'ישראל

�ויגרס�בממהרים,�ארי�לו�הוא�אורבוקוב
�מכף�תמרור.ם,�והשביעוהו�שניובחצץ
�חבורה�פצע�מהום�נו�א-ן�ראש�ועדרגל
�ההקוה�אמירי�אברים,�בכל�מריהומכה
�וכי��ישראל�ביה�וכל�לבצרון,ישיבו
�המצוינת�עיר�ציון�קר6ק��נ"�בת�מןליצא

�ארז�עט"ר�נפלה�הדרה,�כלבהלכה
�למשמרת�והי'�בתורה,�אדירהלבנון
�אהרן,�מטה�נשבר�כי�מרי�לבנילאות
��וכו'�ישראל�ביתוכל
�והביטה,�ה'�ראה�דרך�עוברי�כל�אליכםלא

�גוף�גוע�כי�כמכאובינו�מכאוב�ישאם
�חשכו�ובחבטא,�בחבלא�והמהדרהקדוש
�ביה�וכל�ובעורון,�לבב�בהמהוןהעינים
��וכו'ישראל
�אף�קצף�חמת�לבא�תתאו�ההרמהר

�ביין�החביות�היתה�צלולהוחמה,
�אדם�הדור�בעון�ונעכר�בענביוהמשומר
�לתקן�יוכל�לא�מעות�דמה,להבל

��וכו'�ישראל�בית�וכלהחסרון,
�ובחסידות,�בתורה�בכולא�גבראוקרן

�ובנסתר�בנגלה�המופלג�הגדולהדרשן
�הנהיתה�שמים�שומו�ידות,�עשרלו

�אין�לאחרונים�וגם�לראשוניםכזאת
��וכו'�וישראל�בית�וכלזכרון,
�הבירה�ונתרוקנה�חלוק�נראותאומים
�ומבולקה�בוקה�יום�האורה,ונחשכו
�ועלד�נלכד�ה'�משיח�אפינו�רוחומבוכה
�בררך�ונעו�הלכו�במערה,השמימה
�קבורתו�למקום�הריגתו�ממקוםלהוליכו
��וכו'�ישראל�בית�וכל�הארון,נושאי

היי
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קיןצידן��א'וח"אשארית
�נקמות�אל�נקמתו,�לנקום�הקצר�ה'הי"ד
�והמגר�השבר�הופיע,�נקמות�אלה'

�גוים�ראה�הכניע,�והאויביםזדים
�בעל�לכן�וכו��ישראל�בית�וכלוהתירן,
��וכו'�וכו'הרחמים

�ראיתי�לי�אנשי�רכירי�מהכר�המיהותוהרי
��תס"נ�ודורשיו�דור�דור�חדשבס'
�נ"י(�סטר�ק��ד"ק�ט1ו)סט"ןט1סר"ו
�בזה"ל�תרמ"נ(�ס"�א'�באות�שםשהביא
�הקדוש�תאומים�אהרן�רן�הדרשןהגאון

�בררך�נהרג�אהרן�בנדי�בעלאבד"קראקא
�תרמ"ז(�ל"�שם�ועוד�ח"ן,�ה"א�אבב'
�ווירמיישא�אבריק�תאומים�אהרן�ר'הג'
�כאן�ראין�מעוה�וזה�ע"ש,�הנ"בח"א
�אבהיק�הי'�ומהחלה�יודע�אני�א'�ורקשנים

�ק"ק�פה�לכאן�משם�ונקראווירמיישא
��וכנ"לקראקא

�ובעל�דרדנאשש�אדרי�קמ"ג�סי'��
�חקת�פ'�האזרחיאיתן
�����הספדא�לי'אחים

�בהג"א�לעיין�לקג"כמ�קם��סי'י�
�ועמש"ש�לך(לנ~יכמשות

�המו"ל�בהקדמת�ראיתי�וכעת�מ"ץבהגה
�שהאריה�����ד~�קהלה�יופי�מכללמ' �הנ"ל�ור"א�בע"ש�דהר"א�לבררלמעניתו

�נם'�נמ"ס�באחד�דהוא�חעלם�אבד"קור"א
�נטע�פרנציא�גירוש�בשעה�ורק����סריס

�תבירו�והי'�הארץ�קפיצת�לו�והי'להעלם
�יעקב�הנ"מ�מתלמידי�והי'�ההיו"משל

�הי'�והוא�פרירברג,�אבך"קגינצבורק
�ובשכר�להרמ"א�הר"מ�של�הראשוןהמעתיק

�הזוהר�פי'�הרמ"א,�מאחי�במתנה�לי�ניתןזה
�הראשון�המעהיק�הי'�וגם�ככ"ילהרמ"א

�שלמה�עמרת�עם�רורא�שערימס'
�ובהוך�ארוכה�הקדמה�לו�ועשהלמהרש"ל

�המעתיק�בד"ה�הגה�איזה�לו�נמצאהס'
�איש�ליאנץ�משה�בהג"מ�אלי'�בווחוחם
�הבחיי�על�פי'�ממנו�הביא�וגםפפר"מ
����לס"ד�נהר�חמ"ל�ובס'�שםוע"ע
��ברייא�אדיעןך�כזן"ן8�קפ"ח�סי,ינ(

�ס��מטסם�ט'רךנ~א
�זוגהו�שם�נמצא�דפ"ק�הח"קובפנקם
�מו"ה�הרב�אלמנה�לאה�מרההרבניה
�לפ"ק�נש"ן�ניסן�ב'�אשכנזי��טזר(לאזר
�חיים�בר'�וימל�שמעון�מו"ה�חתנו�שםוכן

�אלעזר�הג"מ�חתן�סרט)ט(��פרענץ
�וזה�ע"ש,�לפיק�שם��סיון�י"זאשכנזי
�ידידי�ע"י�ציונה�אבן�לנו�נהגלהמקרוב
�והא�נ"י�וו"ש�פייבל�מוהר"ש�המבקרהחכם
�אליעזר�הג"מ�של�קודש�מצבת�נוסחלך

�כהר"ר�אליעזר�הג"מ�פ"נ�בפ"ק,אשכנזי
�מן�על�אקונן�ז"ל,�אשכנזי�רופאאלי'
�בממהרים�הן�לבבי�חוזר,�גלגל�הלאמזער
�אך�לן�וגם�רב�גוני�עוזר,�בכיגברת
�אליעזר;�אחד�ישים�נלקה�הלא�זר,כזהב
�ואך�לבד,�השנה�פרש�נרמז�וש"מובמלת
�כ"כ�ו'�ביום�שנפמר�נמצא�הח"קבפנקס
�פהאום�נאבדה�זו�מצבה�והנהכסליו,
�אהנו�ואין�שנה�מארבעים�יוהר�זהמאתנו
�מנוחתו�מקום�אמוהיו�ד'�ואף�מה�עייודא
�אדמו"ר�מפי�ושמעהי�חי,�כל�מאיןנעלם

�ש'�הוא�ראשונה�דבשנה�זצ"לסוהרש"ם
�לישב�בעירנו�כבוד�לשכון�כשבאהרכ"א
�בראשונה�ובקר�בפ"ק,�הרבנוה�כסאעל
�בעיניו�רואה�הי'�ור'�הישן�החיים�ביתאת

�קצת�זוכר�הי'�ועודנו�ז"ל�הגאוןטצגת
�לי�מראה�הי'�וגם�הנ"ל,�המצבהמנוסח ����מו"ס�סרס�י~ן�כסכיכ1ת�וסךטקומו

�נגנז�עהה�ועד�ומאז�ז"ל(�יטקליסר'
�הארון

�נהרב�נ~סיאקא�וללעזך�רי"ח�סי,יר(
�אבד"ק�שמעלקישמואל

���ם��מג"ש�בעל�הגאון�נכרעלקיש
�סקכ"ח�שם�מיץ�בהגה'�רכ"א�סי'ט�

�ארחא�ואגב�ר"נ,�מת�ש'
�מכארמו"ר�זה�כעין�כאן�להעתיקאמרתי
�אב"ד�סופר�שמעון�מו"ה�הצדיקהרה"ג

�חח"ס(�����נסנ�ן�זצ"לפ"קראקא
�ה"ל�פורים�אחר�תיכף�הרס"ברבשנה
�וברע�מעציבות�פניו�וראיתי�הלוםהענית
�לו�הגיע�ומה�הוא�מה�ושאלהיומאוד,
�ראה�כי�השיבני,�רבוה�הפצרוהואחר
�באותיוה�השנה�פרמ�לילה�בחזיוןבחלום
�מראות�ונכהלהי�מאור�וגדולוהשחורות
�הפתרון�וכן�הדברים,�הבנהי�ולאעכ"ד
�הוא�שנה�עכור�אחר�וער�לי,�נורעא
�הרם"נ�ש'�באדר�שבמר�פתירתושנה
�רבר�פשר�למצוא�בלבי�תרהי�א,אך

�רסוס(�טדט�הרמ"ב�ראוהיות�החירהלהבן
�האוהיות�בצירוף�ר"ב�מ"ת�נומרקוןהמה

��לפלאויהי

סי'
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ביךן�ב'לח"א�שארית�
ב.

�ש"ץ�הגה�ע'�נחירך�מך"יץ�ד'�ס'טי(
�נדרתיאשלמה,�אשר�סק"ז.שם

�הסכמה�קבל�מתחלה�הי��כך�שהי'ומעשה
�במוהר"י�מוהרי"ל�הגאון�מאת�ספרועל

�כאשר�ואך�וקראקא,�שידלוב�אבד"קאייזק
�וחולק�הלכוה�פסקי�ס'�שחי'�אח"כ�לונודע
�בקהל�לבא�שהתיר�מהרש"ל�פסק�עלשם

�שנולדו�קול�עלי'�שיצא�אחתמשפחה
�יס"ס�ע'�זא"ז�הכירו�שלא�ואחותמאח
�אחריו�ושלח�לאויב�לו�נהפך�אזיכ"ק(
�המכמהו�עם�ספרו�אח�לחשוףאנשים
�תמפו�וכו'�למשחית�רשות�ניחןוכאשר
�שנים�מכ"כ�יוהר�שכ'�ספרים�רןממנו
�באוהו�משידלוב�וברח�ג"כ�לנפשווירא
�בהקדמה�וכמש"ש�ראקוב�לק"קלילה
�ההקיף�עם�לדון�יכול�ומי�שם�וסייםספרו
�וכו'�האר"י�מפי�להציל�יכול�ומיממנו

�ע"ש

�סךרד*ר:כירך�גדליי�מך"ה�ד'�סי'יח(
�שהוא�ונראה�המחברוממ"ש

�בוויניציא�והי'�הרמ"ק�רבינו�שלבנו.
�שעלה�נראה�עכ"ל�וכו'�מפר�איזהלהדפיס
�להדיא�כן�מצאתי�ואמנם�בזה,ונסהפק
�ע"ס�בהסכמה�כשעלה�בעצמו�הואבמ"ש
�כמו"ס�טר�נזוסר"י�לסרס"נ�החכמהמקור
�ונ"ל�סכר(�וים�ים�פחח�כתמ"ס�סתהי'טפס
�אדני�על�מיוסדים�דבריך�ראית.�יעןשם
�הפרדס�בס'�ז"ל�מורי�אבי�הקדמוהפז
�ולפי"ז�ע"ש,�קורדיווארי�גדליא�ותוהםוכו'

��אשכנו�כמדינה�ג"כ�שהי'נראה
�אשכנוי�גרשדן�כןי"ה�ט"ו�מי'�ט(

�סקי"א�מ"ץ�בהגהולפמש"ש

�מזרער�יאנא�ברכיה�מן"ה�מ"ט�סי,י�
�כרוו�פניס�ל6��קאתינא

�סי'�טס�החכמה�ס'�בהקדמה�כמ"שכזס(
�ההורני�דחמיו�משלי�על�סתקוס(לסירי
�רפ"קראקא�פו"מ�קרענגיל�ליב�יהודאמודה
�וב"ד�בירך�זרע�בעל�הגאון�נכד�הי'�ל
�פג"י�וט'�אשכנזי�הורץ�נפתלי�הנ"משל
�חריף�משה�הג"מ�חתן�קידוסין(�חס'סוף

�מצבת�ועל�ז"ל�השל"ה�נכד�לבובאבד"ק
�ארון�בזה"ל�תרוה�נמצא�בלבובהרנ"ה
�תורה,�בספר�הניח�לא�וגדיש,�מלאהקורש,
�ארמו"ר�החסיר�הגרול�הגאון�גמרהשלא
�התן�ישראל�במו"ה�הירץ�נפתלימו"ה
�וראשוז�לבוב�אבד"ק�חריף�מהר"מהגאון
�ש"ק�יה"ב�יאיר�בן�כר"פ�הקדשלגזברי

�����מיחשיןח"י
ל

ע*
�אשהו�עליו�מתה�פרוסטיין�דבק"קנראה

�אח"כ�שמצאהי�מה�לפי�ואולםהראשונה
�רבקה�מ'�בזהה�דפ"קראקא�הח"קבפנקם
�מו"ה�האלוף�אשה�פאס�ליב�מו"הבת

�מזה�נראה�ת"ס�שבט�ח"י�יצ"וגרשון
�הזה�המקום�מן�צריק�יציאה�קודםדעוך
�מחה�כי�על�ממנו�הדרו�פנה�זיוופנה
�ושם�יר�לו�והי'�הראשונה,�אשתועליו
�הפרשוני�הפארת�בם'�וכמ"ש�בנבהרותגם
�ועל�יבטוה���על�נם�וחי'�לךפ'

�ה"�מיטה�הג"מ�ובנו�טורים�וד'האלפסי
�של�אחרק�ושמ"ך�ונ"ש�ברודאאבד"ק
�מש"ש�מ"ב�ח"ב�שבוזיי�ועשו"ה�תנ"א�
�ובקה"ת�ע"ש�עבוה"ג�יבעל�בנתיבשם

��צ"ה�ס"עבוה"ג

�מיץ�בהגה�אופנהיטם�ו*ח4�ר'�סי'כ(
�אשל�בעל�בהגאון�כתבתישם

�ולא�כן�כתבתי�שיטפא�אגב�ע"שאברהם
��מחבר�בעל�ל"ה�דאביוהוא

�בתו�בן�כריבהדמו�י4דז4�י"ר�מי'כ�
�גינצברנ�שמעון�הנ"משל

�ע"ש�צ"א�ורמ"א�רש"ל�עשו"המפפד"מ

�יע'�לירא�דור�עוויה���כב(סי'
�גם�מקייב,�שם�מ"ץהגה

�החכמה�ביה�ערש"י�אבנים�חלקי�ס'חי'
�באר�רינים,�קוצר�שבה�שומרעה"ח,
�מגדל�משניות,�על�שפה"י�דובבעשק
�התפלה,�סדר�בו�כל�יד�רות,�עלדוד

�ומהסכמת�מילה,�מדיני�הזהבשרביט
��ד�דוד�מגדל�ע"ס�השלתה�בעלהגאון
�חיים�מים�באר�ס'�גם�שחי'�נראהתל"ג(
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קיאשניון�דלח"אשאוית
�וכן�וענפים�שרשים�כולל�או"ח�ש"עעל

�אהרן�מטה�ובעל�עבוה"ג�בעלהעידו
�מהר"מ�ועשוית�דוד,�עיר�מן�עלבהסכמהם
�לרבני�ישראל�ושאריה�ר'�פי'זיפקינר

��ע"ש�ול"ד�פל"גאיד
�דק"ק�פו"מ�מתחלה�הי'�פתחי'�הג"מובנו

�וולאראוי�לאבר-ק�נהקבל�ואח'כלבוב
�עיר'רוד�לס'�ובהקדמתו�ויאסימלאווימיש

�הצרוה�החורכן�גודל�ממנו�יסופרלאביו
�דעת�ולפי�ההם,�בימים�אותםוהקורות
�מו"ה�והוא�בן�עור�ה"ל�קודש�מצבהבעל
�מצבתו�על�חרוה�כן�כי�דוד�כמו"המשה
�בחסידות�ומופלג�דיין�שהי'�בלבובשם

�משפט�ועשה�ובנסתר�בנגלה�בקיובקדושה
�תס"ט��מסכות�חנ���ונפמרוצדקה

�הש"ך�כמג'ול�ד4דד4�נמך"וק�ל"ו�סי'כנ(
�ע'�ימים�ג'�אצלוהי'

�עמו�וטרי�ושקיל�מכסף(�גקודוח�ס'סקדמת
�העשל�ר'�רבינו�הגאון�עם�גםפא"פ

�הנ"מ�ועם�קג"ו(�סי'����טטן"זבלובלין
�מט"ב(�מו"נ�ט�ז�מקראקא�קראכמליונה
�הרס"ר(�ו"ח�ט�יז�כ"ל�נפהלי�הג"מועם
��ס"ס�מג"ע�בעל�המקובל�הגאוןועם

�ו"ח�ט��חריף�משה�הג"מ�ועםקכ"ט(
�קכ"ט(����מג"ש�בעל�הגאון�ועםח�
�כה:�עד�ידענו�מאשר�לו�הי'�בניםוג'
�הרב�ב(�ן�סג"ל�מרדכי�מו"ח�הרבא(

�ביום�בלבוב�שנהרגו�סג"ל�שלמהמו"ה
�ח'�ש"ק�יום�אביהם�בחיי�ה'�אףחרון
�שלחן�אשר�ישעי'�הג"מ�ג(��הכ"דאייר
�על�לההות�ימ"ש�הש"ץ�למקוםאביו

�ספ"ד�יו"ד�אוה�ועמש"ל�ני(�גונןג
��ע"שבהגה'

�א'�מפעם�מופה�לאיש�גם�מפורסיםוהי'
�לבוב�בק"ק�א'�נכיר�בתנשהטית

�בעדה�ויהפלל�לבקרה�שילך�מאתוובקשו
�לשאלתם�ונעהר�רפואה�לה�יהי'ועי"ז

�ברוך�ואמרה�פיה�פהחה�הדלתוכשפהח
�דקרת�מדוע�אוהה�ושאל�פניה�וחזרההבא
�יכולין�אינם�שהרשעים�השיבהפניך

�קורין�ובשמים�הצדיקים�בפנילהסהכל
�והשיב�המו"ז,�בעל�הגאון�רבינואוהך
�גוזר�אני�אזי�הרבר�אמה�כך�אםלה

�מור�היום�הרצחי�אשר�ובזבותשהתרפא
�סגקס�הי'�וכן�הורה�של�לאמיתהפליאה

��בוכ(�יק"קסקסן
�ואגב�סחבקי�ו4רר4�ר:נינך�מ"ח�סי'כך(

�כאן�להעתיק�אמרהןארחא
�ט"ח(�לתהלים�בפירושו�אמ"ש�שצע"קמה
�קורם�לא"י�ללכה�מהרו�אפריםרבני

�וחז"ל�וצ"ע�ע"ש�במרבר�שנה�מ'תשלום
�שנה�למ"ר�מצרים�יציאה�שמהרו�רקל"א
�שנרבר�מיום�בחשבונם�ותעו�הקץקורם
�גחם�ול"�ט"פ�ס5ח�רנות�וט'�הבתריםבין
��שמי'�דבר�מאן�לא"י�ממדבר�אבלוכו�
�עב"ץ�שאילת�בשו"ת�רא-חי�הלםהגם

�רעצי�מלכים�הרר"ק�פי'�על�במ"ש
�שנשלח�מה�רק�ל"ה�המקדש�למלאכהזית
�אסור�ה��את�דלולי�צור�מלך�חירםלו

�מצוה�דלדבר�כ'�והוא�מאכל�עץמצד
�מצד�גם�אפי'�לאמרו�יש�ולעוד"נ�ע"שמוהר
�פפ"ב�בגמ'�מוקמי'�זה�דבשביל�א"י,ישוב
�עצי�משם�רבררו�מתניהין�המידדמם'
�ע"ש�פרי�עבדו�רלא�בתאנה�דמייריהאנה
�ורר�ושש�בהם�רצפה�עפר�נשיקהואחרי
�עיננו�מאור�הוה"ק�קדושה�כבודומחרת
�זצ"ל�יסוה�פנים�בעל�הפארת,עמרת
�האכל�ממנו�כי�ד"ה�שופמים�מ"פבמ"ש
�דלא�איסורא�ליבא�מצוה�ולצורך�ובו
�בש"ס�וכראי'�בדמים�מעולה�הי'�מאםנרע
�ויביאו�דנחמי'�מקרא�משמע�וכן����ק
�זית�עלי�ואחז"ל�עבוה�עץ�ועלי�זיהעלי

�בררו�במשנה�בסוכה�אמרו�וכןלסוכה
�כיצד�ובר"מ�למערכה�האנה�עצימשם
�שב"ז�לומר�ורוחק�רמון�של�שפודצולין
�ולפמש"ל�ע"ש�פרי�עברו�רלא�בעציםמיירי
�מצינו�ועור�וצ"ע,�להיפך�ערוכה�גמ'הוא
�צרור�פכ*א�פנחס�מ"ר�לפמשז"ל�היתרררך
�וגו'�הצור�כי�שכהבהי�לפי�המריניםאת
�כן�תעשו�לא�לאלו�עצה�את�השחיתלא
�א"�ועוד�שם�עוד�אילנוהיהן�חבלואלא

�בירכם�מואב�את�ונהן�בןדכםהמואבים
�מוב���וכל�מבצר�עיר�כלוהכיתם
�את�השחיה�לא�אמרה�ההורה�א"לתפילו
�וזו�ד"ז�צוה�האימות�בל�על�א"לעצה
�שלומם�תדרוש�לא�שאמר�וב,וי'קלה

�ואכמ"ל�ע"ש,�טובוה�אילנוה�אלווטובתם
�ודו"ק

������ ���� � � �
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קניון�הן�לח"א�סטארית�

�ועמש"ש�גאון�האי�רבינו�א'�סי'כס(
�בשם�סק"א�מיץבהגה

�דרכינו�שם�כ'�עוד�הפרשיות�סדראבודרהם
�צ"ל�ולפיל�ע"ש�נדרי�כל�נוסח�חי'האי

�רה"ג�בשם�תרי"ט(�קו"ח�המורדמ"ש
�לר"ה�רק�כוון�ודאי�נדר.�כל�יאמרודלא
�וכזוכו�יומ6�סר�ס�ט'�גאון�נחשוןבר'
�שהי'�דוד�מר�בר�לר"ה�או�יוס"כ(ס'
�תחלה�והוא�לגאונוהו�קודם�בבגדדדיין
�ר"י�וכמ"ש�בבגדד�הגאונים�שם�ששכןמי
�מ"צ�כ"כ�ל"ק�����ע"ש�ז"ל�גיאהאבן
�גוסס1ת�גסטרוח�יטקנ�ן�סנזניססחכם
�נזסרס��כסס�סנ!חכר�ד5פת"ססס"נ
�ו5סר"נ"ך�חסט"ז�ס'�רס"נ�סוידת�סגתסי'

�גו�ווכוריס�כ'�רס"נ�כסס�ונכרכוההכ"ט
�מסייגו����סרן�רכ�ממר�מכתותכמס

�כניחונ!הט�ין
�וסו"

�פיך����וכו'�יוסכ
�רסכ"ג�כסס�מיוחסין�ט5�כ"ס�פי"ויפרנס
�ומצינו�תס"ך��ס'�כסטר�כקן�לסרןררכ

�הובא�כ"כ�פ'�מרדכי�ברומא�גםלרה"ג
�ע"ש�הרי"ד�סי'�מ"ב�הרדב�בשו"ה
�לרב�הורה�סתרי�כותב�שסי'ומצאנו
�מ"ש�חפינה�יעקב�עין�וע'�גאוןפלמוי
�דע�וז"ל�לפרדס�נכנסו�ד'�בעניןבשמו
�ולפרש�ע"ד�לחפות�דרכנו�אין�מעודנוכי

�שאחרים�כדרך�שאמרו�מי�מדעת�שלאאוהו
�ונוראוה�אותוה�עושה�הביה�וגם�וכו'עושין
�הנביאים�עושין�שהי'�כמו�הצריקיםע"י
�וכיוצא�גאון�שמואל�רב�וכשצמחוכו'
�מכחישין�יונים�בספרי�לקרור;�שהרבובו
�וכו'�צריקים�נם�בו�שנאמר�מעשהבכל

�יראת�מעליו�ימיר�אלו�ברבריםוהמהעסק
�יחוש�שלא�עד�לגמרי�ד"ה�וכלשמים
�ואם�מצות,�ולשאר�התפלהלעזיבת

�לך�יאמרו�הפ,לסופיא�ברבריהמהעמקים
�לא�הבורא�לידיעת�סלולה�דרך�הואכי

�באמת�כי�ודע�להם,�האבה�ולאהשמע
�וענוה�המא�יראת�המצא.�ולא�לךיכזבו
�באותם�אלא�ומהרה,�קדושהוזריזות

�הזהב�עב"ל�וגמרא�במשנההמהעמקים
��ך"ט(�סנחוגיס�וטסית�קידשמהור
�והנה�קטיך�דקירתך�כ~ך"ך;���סי'כי(

�הי:�חיים�תורה�בעללהגאון
�על�שור�הירש�הנ"מ�ג"כ�נקרא�שהי'בן
�מגיע�בעל�הגאון�של�חהנו�זקנושם

ונפטר
�פ"קר"ק"

�ואולי�ש"ס(�סנט�י"ב
�הממכימין�נין�גם�והנה�כאן,�הנזכר�זההוא

�ח"א�מצינו�הרבות�על�כהונה�מהנותע"כ
�משה�במויה�נפתלי�הג"ם�והוא�זהבשם
�שם�וקנה�שור�הירש�ר'�הנקראאפרים
�יוסף�שארית�בעל�הגאונים�כיןמקומו
�ע"ם�כן�וכמו�ע"ש,�ז"ל�הלבושיםובעל
�הסכמה�מצאהי��ת��סר"נ�יהודהקול

�יעקב�בהג"מ�ה,רש�נפהלי�אברהםמהג"מ
�א"נ�במו"ה�ובבריסק�אב"דשםמלובלין
�מיץ�בהגה�מי"א�ועמש"ל�קור,הירש
�שם�מ"ץ�ובהגה�ממ"ו�ח'�ובאותסקי"א

�מקב"ן
�הלל�יןקיאל(�כ~ן"וק�חז�סי,כז(

�להעהיק�אמרתי�ארחאואגב
�מקמ"ה�באה"ע�הב"ש�למ"ש�ראי'�מ"שכאן
�האר"י�ממ"ש�ע"ש�ביו"ר�הילל�לכתובדיש
�ק"כ�הי�והי'�מרע"ה�גלגול�הי'�דהלל�ל
�לעיני�משה�רס"ה�לזה�ורמז�עניו�והי'שנה
�ראיהי�וכזה�ע"ש�הילל�המה�ישראלכל
�וכו'�סנטן�ממו"ר�עה"ה�הנכוה�בס'גךכ

�מקייק�ז����
�נ.טר.

�וו5רס��מתוך
�בתורה�רמוזים�והילל�דשמאי�שכ'�שמוחפ'
�אנכי�דברים�איש�דלא�כב"ה�דהלכהוכן
�הילל�ר"ה�לפה�לך�יהי'�והוא�שמאיס"ה
�יסוכו�ודאי�הנ"ל�האר"י�דברי�והנהע"ש
�הנזכר�דשמאי�פלוגהי'�בר�הילל�עלרק

�ולפי"ז�הענוה�בהשבחות�המהוללבמשנה
�ועד�ביה�ס'�שבהוך�הגה�בעל�עלצע"ק

�שכ'�סרומיס(�מ��ט5��סנ�ןלחכמים
�ירע�דלא�הנ"ל�האר"י�ע"ר�ה'�באותשם
�ואך�ע"ש�מדבר�הוא�הילל�מאיזהלכוון

�לעולם�הלל�דשם�החליט�יעב"ץבשאילת
�למדיא�כן�בשופמים�וכמ"ש�בא�הואחמר
�שחר�בן�הילל�הוא�ביו"ד�היללאמנת
�ליה�הלל�הלל�בן�עבדון�במסורהועמ"ש

��ע"שחסר
�יעמש"ש�העשל�מו"ה�ונא�ס,יכח(

�ואמנם�מק"י�מ"ץבהנה
�שכך�כ'�מצאתי�ס���וה�גימין�סיבבם'
�בקראקא�רבינו�כשנהקבל�המעשההי'

�שהתנגר�אחר�גאון�עם�א'�עניןוהו"ל'
�ווי�ט5���סכוגס�ובקם�הרבנותועל

�ביניהם�ונהלם�כ"ג(�בס"ק�כמס"קסעטוךיס
�מי�עם�האמת�ונראה�א'�ספר�יפתחבי

�כהוב�וימצא�כן�ועשו�בקורשוכררכם
�ואז�וגו'�לפניך�שם�עומד�הנני�זהפ'
�צ"ל�שאני�לפניך�הרי�הגאוז�ואמרענה

��ע"ש�בפ"קראקארב
שם
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�קיטציון�ה'וח"אשארית
�רב�שאול�הנ"מ�בנו�שם�כט(

�הח"ק�יבפנקסבקראסא
�האלוף�בני�שם�גם�מצאתידפ"קראקא
�בעריש�ישכר�מו"ה�והמנהיג�הראשההורני
�הראש�בה�רוזה�מ'�וזוגתו�תג��המיןטרה
�תט"ט(�טבח��ך�יאליש�מרדכימו"ה
�נמיל�א"ר�אסתר�מרה�בנוהיו�שתיוכן
�פייבול�א"ר�ק-יינדף�ומ'�הג"ח(�ניסן�
�הח"ק�מפנקס�וכנראה�תפ"ס(�ורע"ז
�אמנע�וסל�ק-ענלש�ר"פ�בשם�נקראהי'

�פ"נ�וז"ל�מצבתו�נוסח�גם�כאןמלהעהיק
�העשל�כמו"ה�הרב�צי"ע�הקודש�ארוןונגנו
�הגדיל�מרב�ק-אקא�רק"ק�ואכיירר"מ

�ואבד"ק�ר"מ�ז"ל�יעקב�מו"הרשכבה"ג
��תכ"ד�תשרי�כ'�א'�יוםלובלין

�ושמעתי�דקעשל�ולנ"ר�י"ס�סי'�
�שהרב�וכו'�וקן�גדולמאדם

�המחבר�וכו'�ר"ה�נשמת�הי'�העשלהנזנר
�ובקונטרסו�בקירש�כדרנו�בכאןקיצר
�קצה�באריכות�יותר�הביא�טובמעגל
�מבאלחוט�הירש�ר'�הים�לי�וסיפר�שםוז"ל

�הלך�העשל�שהנ"מ�אמת�ממנידיששמע
�הי'�העמודים�ווי�ובעל�לוו"נא�ת"חבש'
�עד�כ"כ�אותו�החשיב�ולא�אבירשם

�כנ"ת(�הוצ'�דיבור�פי'�אוהו�שאלשפ"א
�ובא�ע��וההפלל�להשיבו�ירו�מצאולא
�לזהר�וצוה�כחלום�השיקה�בעל�אביולי

�ושלח�ר"ת�נשמת�שהוא�עלבכבודו
�ככור�לו�ועשה�שלו�לבהנ"נ�לבאאורותיו
�העשל�הנ"מ�ואמר�התוס'�פי'ואיל

�ע"ש,�השמים�מן�כן�לו�נתגלהדבודאי
�ס��תטיין�סי'�סעס5�דסג"נז�כסניו�סםטור

�נוטעך�וסי'�לקרן�סדקי�טר�וכטסמסרס�
���וסך�כ��נר��ת�ע5יו��זריסיך

�וגתכס5�נכון�ס"�ו����נחיר�סםוגורמן
�תלך�סחהרט��תח�ס�סרס��םכו.ןסרחם
�ע"ס��ספר�חאש~ס~ס�ס��סקנס�ט"עוקכ5
�אבד"ק�שאול�הנ"מ�בשם�שם�כ'ועוד
�העגלה�לפני�ר.ן�הי;�הש"ך�דהגאוןאיד
�לו�מראה�והי'�העשל�הג"מ�זקנישל

����שטעה�אע"פ�וא"ל�משיךקונס-ם
��קנ"ה�סי'�ח"ב�פמ"א�ובשו"ה�ע"שיתמיד
���ר3�נסס�הביא�התורה�חנוכתובם'

�הג"מ�דרכינו�וז"ל�אחרתבנוםחא
�מוכןח�איש�המיר�אצלו�מחזיק�הי'העשל

�תפלה�זמן�מאחר�ה���בבוקר�ופ"אא'
�וכשבא�הא'�רנרי�באיזה�עיונובשביי
�יגער�רבל"ס�בעצמי�חושב�הי'לבהכ"נ

�המוכיחבו
��

�דבר�לו�ל"א�עכ"ז�ואך
�לא�כי�והשיבו�זה�אורות�אותוושאל
�כראוהי�כעה,�הרב�נגד�פני�להעיזאוכל
�לבהכ"נ�אותו�מלוים�הי'�והריי�הר"תכי

�ע"ש
�אחר�כדרך�הדברים�יסופרו�קראקאוכפה

�הכאדמו"ר�נס�כזס�סייעתי�ד:וסוכלסך
�וזסרס"סמרס"ר

��רפ�
�ט5�סכיו�סס

�בעל�הלוי�שעפטל�דהנ"מ�ז��סחת"ס
�מהחלה�הי'�השל"ה�בהנאון�העמודיםווי

�הג"מ�שנקרא�הןאה�ובעונה�בעתראבדפ"ק
�עדיין�שהי,�ואף�אב"ד�להיוה�לכאןהעשל
�לדעתי'�ראחלישהי'�וזו�נגדו�לימיםצעיר
�ה"�בן�וגלל�גבר�חמת�קנאה�כימאור
�ולנסותו�א'�בשאלה�פנת�לקדמו�א"עמכץ

�שה"�נ"ט(�כתס'�הוס'�דברי�אקהבהבנה
�פוהר�ואין�עירנו�גדולי�לכל�אןמוקשה
�דרך�פותרו�דד'�הוא�ועכ"זאזהם;
�הראשיתה�הירשה�בתוך�יד�וכלאחראגב

����קלתם�מאמת�רע"ד�פשמותוכדרך
�תסיס�זקן�דתות�כ"יזס�כטיג'סס�סרקתןו
�רטקגו�סס��סס�וגדמם�כיס"כ�עמוסט5וס
�סכל�עד�לפלא,�הרבר�וה"�ר"ת(ס)

�והס"מ�אמה�ואמרו�ענו�בע"כמהנגדוו
�לשבת�לו�ובחר�כאן�מקומו�עזבשעפטל

�מכפגקס�ותנא,�בק"ק�ההוראה�כסאעל
�חים�מ'�סרנג'ח�תנסי�סם�נס�גת�פח"ק
�ו��סטסק5�������י�יס�תססכטו"ס
�סטיר�כ6ן�ח~רס�ונחס�ת"ס�חטוזי�

�וךג��בק"ק�כטקס�סעירת�חיט�רתס
�מו"ס�כגס"ק�סתורגי�ס�יף���סס�ת
�ז6ת�ס"וו�יסעי'�מפס�מחסיד�כקנקןיטקנ

��ת"ג(חגוכם
�נידון�מיט"יט�מק"י�מ"ץ�בהגנה��כם��

�צורף�העיטל�ר'�הטקובלהרב
�האלוף�מ"ו�פ"קראקא�דח"ק�הפנקםת"ל

�עיננו�מאור�ע"ה�נ"י�הבירה,�יטרבהורה,
�יהושע�מימות�וכודאי�הגדול�האשלהמקובל

�עלץ�ממש�כמוהו�נמצא�לא�יהושעעד
�כי�דישראל�רבא�מתיא�משה�ךמתנאמר
�הראשותם�שלשה�מתרים�חמשה�כותבה"
�וס'�צאן�עדרי�שלשה�בשם�קיראה"

�קרא�ה"�ולחמשי�באר,�בשם�קיארביעי
�והכל�אהבים�שלה�השחר�אילהבשם
�יש�בעצמו�חמשי�ולם'�גדוליםיחידים
�ימת�וכל�דפ.ם�מאות�ובמה�אלףלערך
�לביננו�ומב"ה�לב"ה�רק�כיהו�מפתח�חלא
��ינה�ט.נה�נתן�לא�ממיט�ולילהיום

�ה"ה�גרילים�יחודים�עילא.ן��וכדב

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



ציון�ה'ית'אשארית�
�יוסף�במהי"ר�העשיל�יהושע�מו"המ"ו

�התורה,�אותיוה�לצרף�שיודע�צורףמווילנא
�ממש�והמהורהל�הקרושה�נשמהוויצא

��לפיק�ת"ס�אייר�כיד�ה'�נשיקהבמיהת
�מ"ץ�ובהגה'�העשל�וסג"מ�שם�כ(

�די�ביארנו�כבר�מקי"אשם
�הממדר�ששכיר�דמה�עולה�ודיבאר
�שתי�ה�העשל�להג"מ�נשמוהכאן

�יודע�אני�א'�ורק�מעות�הדאפעמים
�שהשהמשו�כאן�זה�בשם�לו�שניואין

�יטקכ�כן�סחכם�ט5��ע"נ�קראקא�פהברבנות
�מהסף�ורק�פטנויס�מרכס�רכו�כ5�סייןס�
�ירטג6�וכלסר�טזוח'�נ;ססרי�כידו�סכ6�מןסו6
�תסדורות�ספריו�כוק3�ס"�וכיה,�סתהנרמדרך
�יע5�וסספירוה�נוסידיט1ת�כידי�חמחסר
�ומטי�קנוי�קמי�רסום�וסכיננו�כיה"ודרך
�טג'גיס�עזן�ח"כ�ו�ניע�ו6סידי�

�ססעס�טוך�צדיו�כוחכ�סי'�נוהידכ'סנוורכיס
�פסס�כפ"ע,�ס'�סק�ת,ס�ע5יססוהעכיר
�ופנסן�כהדק�פטס�כמכלך�פטסכת1סיף

�חס�כ�לחרון,�סון�הוסס�סר6כוג'סח
�סכ5�ס3י6��סר�סלת�סך�כ"יממסדר
�����וננכס��ק,ט,�ותס�וכס��נסכך
��ס�ודלי�ג6�כ5ו�סכ��וט5�הק�הכןכסלן
�כמטוך�המחבר�לפמ"ש�ואך�כ"פ(�ס3י6וו

�טעה�בעצמו�המחבר�דגם�ביאה���סי'

�נכר�לו�הי'�העשל�דהג"מ�לחשובבזה
�וגם�העשל�הג"מ�שמו�על�נקראשהין
�נצמח�ואולי�פ"קראקא,�קנו�כמא�עלישב

�מרי�בנו�עדות�ע"י�בזה�גםהמעות
�שהי'�הניא�בדלא�הניא�רחלידאברהם
�מת�ועתס�ן"ס�ס�ח�מ'�ות����בפיק
�בסוף�ראה�רעינו�ואפשר�ט"מ(�וכו'לניך
�חרותה�העשל�הג"מ�של�אבןמצבה
�הגאון�נכדו�בהוצאות�נתחדש�נוה"ל
�ידענו�וכאשר�עכ"ל,�העשל�רירהאמתי
�הגאון�נכרי�כהוצאות�וצ"ל�מעות�בונפל

�וכו'
�ממלא�מתחלה�הי'�העשל�והנ"מ�יעם�נ(

�שהי'�אף�כלובלין�אביומקום
�סי'�כן�כ�נין�יטשו�מאוד�לימיםצעיר
�סנןו5�סכל�סומ�מס�כסוגתו�מסרתמכסן
�מיטה�הג"מ�ואחריו�כין(�גסתני�תג"ממלחיו
�ואחריו�בהרא�מהדורא�בעל�נוסרכ�חתן
�כעס��סג"מ�התן�הירש�נפהליהג"מ
�ממק"א�וכנראה�הירש�צב.�הג"מואחריו
�סתכוג?�יכ�����נ"מ�ארי'�רבץשם

��האלה�הצביי"ם�בין�הככת(סך�
��י5ג6�מרדכי�דברי�הקונמרסובראש

�כיאור�הח"י�שנמצא�כ'חק�כ(
�ולאביו�העשל�להג"מ�אה"עלמוש"ע

���ל�יעקבהג"מ

�יהילד�ממור*נא�רי"א�י"ר�סי'�י(
�שמע�ואטר�עיניופתח

�בהקדמת�כ'�מצאתי�ובה�וגו'ישראל
�איו�ה"ן(�ס'��ם�על�צון�טיאמ'

�הבית�חלון�את�ושבר�א'�ריבוקיטגיריט
�אנשים�עיני�כל�קבל�להו.ן�שם�דרךועבר

�כדמות�ההלון�כונ.ה�ונמרק�יטםהנצבים
�נשמת�ובא'�ע����נזה�נוכסצורת
�ה�כענין�ישראל�כן�מנשה�לע"מחיים

�הפילוסוף�בשם�היוחם.ן�ובם'�ע"שבאריכות
�בפי'�המלך�רופא�מובא�אבן�הייםה"ר
�שקרה�במעשה�יטלחן�לגד�העורכיםה�

�באשה�תס5יוגק��ה'��וס�ביגארבמדינתו
�שבא�א'�לאיש�יטבה�בכל�שלהןשהכינה

�הרגישה�אח"כ�ו,הכ,�כסף�לה�זנהןשם
�א.הה�והשביע�ראסור�הזה�החכםע"י
�מטלמולה�שושן�בן�פלונ.�הוא�כיוא"ל
�לנ"ע�יכנסהו�ושלא�שנה�מש'�יזהרשטה
�כשגנה�אשהו�אה�הרג�חריבה�שעימפני

�ד"ה�בקיא�נ'�אות�בח"ב�ומש"לע"ש,
��סה"נ(�סין�וטל�ע"שגלגולים

�האטין�והצאה�ההוא�ומיום�קלם�ס(
�לעצה.�וכשאני�ובובגלגול

�בדברי�דאף�כ"פ�המצינו�אמרתי�אנימה
�י�הטק.בלימ�לדברי�לבא�צריכין�אנוחז"ל

�והלך�אהד�אחד�נשמטו�הם�היכןעמו�רעי"ש(ט~יל
�הלן�הביה,�להן�פרע�אימתילדרכו
�ולאדכהי!

�נוה-
�סאות�ד'�כ"א�איש�מהם

�ייפי��ע"ש�ז�ך,�ס"ה�וגו'�נעראיש
�יש�ומה�נלנול�שייך�בעכו"ם�דגםצ"ל
�ז��י��עקב�פ'�הראב"ע�דברילהבן
�ויאבדם�וגו'�מצרים�לחיל�עשהואשר
�כ"כ�הרמב"ן�קישי'�וליק�ה,ה�היוםעד
�דקדוק�גם�לישב�אטרהי�ועד"וע"ש,
�דלנאירה�אל.הו�ה�פנחס�במשח�להעולם

יותר
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קכציון�י'יח'אשארית
�דאליהו�על�פנתם�זה�אליהו�הול"ליוהר

�הוא�דהוא�לומר�שייך�שפיר�ב,טןמאוחר
�אסו�להיפך�משא"כ�הקודם�מומןפנחם
�בו�למפק�דעהינו�על�עלה�פנחםבנמן
�הסרן�כן����כן�פנחס�דם"�לחרי�הואסי

�לשון�שפיר�יהישב�להנ"ל�ואמנםמכסן(
�בדקדוק�והטה�הזהב�לשון�והואחכמים
�הו"א�פנהם�זה�אליהו�אמר�דאלומאוד
�משא"כ�הו"ל,�כונת�הוא�גלגול�ע"דדאולי

�דאוהו�עכצ"ל�אליהו�ה�פנחסכשאמרו
�והוא.נשאר�מת�לא�ממש�פנחס�שלגוף
�שעלה�הוא�והוא�אליהו�מן�ועד�מא,קיים

�מה�ולא�אש�במרכבה�השמימהבסערה
�הוא�ואליהו�פנחס�של�ונשמה�גיףלשחה
�ונחת,�בשובה�העליון�לג"ע�ונכנסבאחת,
�וטהורימן�זכים�גידיו�ושס"ה�אבריורמ"ח
��ההרים�בראש�לבשר�יבא�באעדי
�לא�ע"פ�ז"ל�האר"י�בשם�מ"שוידוע

�דעיקר�דר"ל�וגו'�אחיה�כיאסוה
�להשלים�או�המעוות�להקן�הגלגולמעם

�כמו�בא�הוא�סרוים'גס(�ממטסההמרון
�הראשונה�בפעם�כהן�של"ה�או�יבוםמצוה

�ה'�תורת�הפ'�גם�בזה�ופירשוכדומה
�התורה�להשלים�ר"ל�נפת�משיבההמימה
�כזס�המימת�חסרון�בלי�תמימהשיהי'
�הרי"נ(�טקס�ת��בי"ס��ד�מי"סח�ו

�גלנו�היינו�נפש�משיבה�ע"יונשלם
�ערום�באיוב�הפ'�גם�בזה�לפרשואמרהי
�שמה�אשוב�וערום�אמי�טבטןיצאתי
�ורו"ק(�רפ"י��טיס�לכאורה�הבנה�לודאין
�ז�נ(�פ��חנ,ח�ז"ל�הנר"א�שהוכרחעד

�היינו�אמי�מבטן�יצאתי�ערום�דר"ללפרש
�החומר�שהוא�אמו�שנקראתהאדמה
�במ"ר�וכמ"ש�השמים�מן�צורההמקבלת
�אמו�לא�שחטא�אדם�פס"ד(הולדות
�ע"ש�בעבורך�האדמה�ארורה�שנ'נתקללה
�דר"ל�בפשיטוה�הפ'�יתפרש�להנ"לואטנם
�אמי�מבטן�פ"א�כבר�יצאתי�שאניכמו
�להולד�מבמן�הפעם�עוד�לצאת�שמהאשוב
���איל�ובזה�גלגול�ע"י�אחרהפעם

�יצרך�יבמיחך�ואל�כ"ט(�פ"ךבאבות
�אתה�כרחך�שעל�לך�מנוס�ביתשהשאול
�ואמנם�שניה,�פעם�עוד�ר"ל�וכו'ניצר

�כל�העולה�הורת�את�הפ'�בפי'לפמש�ל
�עולה�הקריב�כאלו�עולה�בתורתהעוסק
�י"ל�הוא�הכי�נמי�התורה�בכל�ה"הובל"ם
�אמוה�לא�פי'�אחי'�כי�אמות�לאדזש"ה
�הנני�ואך�הפעם�עוד�להחיוה�כדיכעת
�ע"י�בעה�והמצוה�התורה�להשלים�הכןעומר

�ועסק�לימוד�ע"י�והיינו�יה,�מעשיואספר
�ההורה

�שמן�הרא"ש�נן�ריי�י"ז�סי'�ו(
�ואשתו�ר"י�עצמם�הרגוצרה

�מגדל�בס'�יעב"ץ�הנאון�וז"ל�וכו'יחמוהו
�אותן�ששחטו�ואותן�בוחן�אבן�שערעוז
�שלא�מיראתם�הגוירה�בשעה�בניהםואת
�בהם�יהעוללו�ושלא�ביסורין�לעמודיוכלו

�שליה�אע"פ�וראי�הם�קדושיםהעכו"ם
�כנוה5וקח�סך3ר�חקי�וח�י�לעשותוחייבין
�נג'סי�וסך�דסרמכ"ס

�טנר,ת�כ6ר�נסב.
�ממשחז"ל�מפורשת�וראי,�י(�יקמר�קמם�

�שנשבו��לדות�ילדים�בת'�הנזקין�פ'גיטין
�ים�ממצולות�א.שוב�הפ'�ודרשולקלון
�ואל�יהרג�בי'�ל"א�הדין�מצדואע"ג
�לטיבותי'�חרתי�בי'�דיש�ובפרטיעבור
�יש�וגם�היא�עולם�קרקע�דאשהמשום
�ל,ולתן�לשחוט�משא"כ�עצמו�הנאתבי'

�ב,ה"ל�כ'�חינוך�מנחת�בכ'�ואךצע"ג,
�וטד"ס�להורגו�לסברו�אטר�אםאבל
�עדים�הי'�אם�טותה�דהייב�סקס(ס6ו5
�שליח�נעשה�אם�לי�דמה�ובהתראהבדבר
�עברה,�לדבר�שליח�דאין�חברולהרוג
�דאין�א"ע�להרוג�שליח�בעושה�ליומה
�שלן�דאינו�במתנה�נפשו.�ליהןבידו

�גואל�לענין�רקח(�מ"ר��טרמ�ס
�רין�לו�יש�אם�צע"ק�ואולם�ע"ש,הדם
�דטנערה�המעשה�שעשה�קודם�להרגורודף

�נקרא�לא�ובמפוחה�לה�ילפי'המאורשה

�קרא�קפיר�דאפגמא�ס"ה�ד'מא�אורודת
�דנפש�כאן�משא"כ�ע"ז�למחולויכולה
�למחילה�אתיהב�ולא�הוא;�הכ"הקנין
�איכה�ברבוה�ועוקש��ס(�מליס�סוףוע"ס
�וביפ"ע�סין�שם�ובמהר�וו�מס"הפ"א
��צ"ח�ס"ק�הרד"ל�ובהי'�תחלה�הרגניר"ה
�בת�נושא�הי'�יהודה�דר:�שם�מ"ין�בהגהומ"ש

�היפ"ע�ממ"ש�צע"ק�יחיא.�ה"ראחיו
�שון'ת�בשם�מ"כ(�פ"נ�איכה�למ"רבפי'
�בחלום�בא�יחיאל�דר'�חדיד"דהר"א
�הי'�דראוי�הרא"ש�דיו�פטיר��לאחר
�של"ה�על�שרהפוני�אלא�עייר�מבנילהיות
��לו�ל"ה�לבד�בנים�רק�ואולי�ע"ש�בניםלו

�בהאי�יאמנם�ולהמיך�ר"י�כ"מ�סי'�ז(
�הוא�מפריש�דר"ידכתיבנא

�הבאתי�ואני�וכו'�לי�נתברר�לא�החמידר"י
�קרב�ולא�הם�שנים�דע"כ�לזהממוכין
�ארין�החסיד�דר"י�לן�הידוע�דלפיזא"ז

�ק"ק�והוא�שעשועי'�וילדה�הרהאשכנו
ודירמיישא
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גבירן�י'לח"אבשארית�צ
�בקבלה�שמה�הידוע�לפי�ובפרםווירמיישא

�לאמו�שקרה�מעשה�מאותו�איש�מעיאיש
�קרה�במנה�ברחם�עור�בהיותוהצדקה
�רחוב�של�בצדו�עומדה�שהיתהמקרה

�אצל�מאוד�צר�נ6סס(�יורטןהיהודים
�העיר�שר�בא�ופהאום�דשם�הישןביהכ"נ
�לנמוה�דרך�ואין�לקראהה�מוסו�עלרוכב
�ולחצה�מזה�ונדר�מזה�גדר�ושמאלימין
�מתבצר�שהי'�נם�לה�נעשה�ולולא�הקיראל
�חומה�היא�מקום�לה�ופינה�חומהלה

�היתה�אוי��גית(�מזרחית�קרןביהכ"נ
�לאות�הדבר�והי'�סוס��רגלי�החתנרמסת
�לרקת�גי�נס��זכיחי�הזה�היום�ערולפלא
�קנזו�ט5�ז:�דכר�סטו5ס�ומ"מ��מקוס
�מ5כ(�כדוי�דגר�נד��עשת���רפ"יס5

�עיר�רק�הי'�וראי�מפריש�ר"יואמנם
��ומשכנו�גידולו�מקום�עיקרפאריז

�נהגאון�והרדנה�ב~ך"זה�מ"ב�סי'�מ(
�והי'�פאדובהמהר"מ

�וע'�סנ"ז(�גיסן�ו'�וסמיך�וויניציאאבד"ק
���ס��חולין�סוף�שבעבאר
�הגה�וע'�ירנרנו�הנ"רר�ס"ה�סי'יט(

�כבור�ומפי�שם,מיץ
�אברפ"ק�סופר�מוהר"ש�הרה"גאדמו"ר
�הגאון�מאביו�ששמע�שמעתי�זצ"לקראקא
�המחלוקת�סיבה�זצ"ל�חה"מבעשו"ה
�לישיבה�לפינמשוב�נסע�אביו�מיההדאחרי
�דשניהם�נ"ה�הג"מ�דודו�ולישיבהזקנו
�מקרה.דהגאון�וקרה�זא"ז,�דשם�אב"דהי'

�ומרוב�לאשכנז�שם�דרך�נסע�ח"ץבעל�
�ואחרי�הוא�מי�שמו�הודיע�לאענוהנוהי'

�אז�החלים�אייבשיטץ�הריי�הגאוןבי
�נסעו�אזי�לאשכנז�לשוב�ג"כבדעתו
�חברים�ואיזה�א'�ובעגלה�יחדיושניהם

�מופלגי�חמר�בחורי�לקולוהמקשיבים
�פרמאות�איזו�דרכו�על�אוהו�ליווהותורה
�הנסיעה�בשעה�גרול�בחריפוה�עמוופלפלו
�הלא�ובל"ס�אחיו�מעל�איש�יפררופרם

�אשר�איש�מזה�ינח"ת�נח"ת�כיירעהם
�אשר�על�ח"ן(���סנטן�סו6כמוהו
�בכל�ולאו�דא�בצווהא�לשבה�ה,וכהו
�יפה�עגלה�ועל�כזו�נסיע"ה�מתרחישיומא
�אוהם�שאל�השיחי"ם�אחד�והחת�כזה,פיה

��ר�י�ס�כי.�ה"ץ�שו"ת�ס'אורות
�נטיס�����כ"ל�טכיס"ן�חקרוכ�זסטי5ס
�הוא�ועור�רמכיס(�חרוכים�נ)י1נ1תוכס

�שהי'�אייבשיץ�מהר"י�הג'�לו�ענהמדבר
�כי�שחיק�דרך�לימים�צעיר�בחורעדיין

�אינם�ומזה�מזה�הגדולים�הגליונותאף
�הטעותים�בל�במו�לכהובמספיקים
�אתלישהי'�ומזה�הזה�הספר�בהוךהנמצאים �הדבר�שגלה�עד�דבר�ול"א�מאורלדעה�

�היו�כן�וגלל��ל,�יעכ"ץ�הגאון�בנולפני
�נס�מצא�עה�עד�בלנו�טמונההשנאה
�בי�לנבולו�שבא�על�אח"כ�לו�הרההיטב

�ומשם�פראג�בק"ק�דרשן�הי'מהחלה
�אה"ו�קק"ק�ואח"כ�מיץ�לאבד"קנהעלה
�כנם"י�שויה�בעל�הגאון�ש"ב�מקוםלמלא
�ננו�ס,ס'כ�סך'יח1�ק,דס�מטס�מס"�ף

�בוחרים.�הי'�ויבים�ק'ד6ן(�נ�קסנ"מ.ז'ן
�קבע�הי'�שכבר�על�יעב"ץ�בהגאוןדוקא
�עיר�הי'�ונם�שמה�מדרשו�וביהישיבתו
�שם�שימש�שכבר�אבוהיו�ומקוםמולדהו
�בוער�הרבר�הי'�כן�וגלל��ל,�הגאוןאביו

�שעה�לו�שמצא�עד�לאמ�לאםבקרבו
�כהובים�קמיעוה�איזה�לידו�שבאהכושר
�ונפתרו�תקי"א�מש'�אלקי"ם�אישבאצבע
�במ"ע�ואח"ם�ב"ש�א"ה�שמוח�צרופיע"י

�נחש�וארס�י"ש�השביץ�אחר�נומיםשהמה
�בארץ,�אז�שוררת�שהי'�אחרי�בםנבלע
�ללה"ב�הבערה�מהרה�ועד�השכ"ץואהום
�גרסא�הזמן�אז�כי�מהלקחת�ולאשיצאה

�הממפחה,�פשהה�כי�הי'�שעהוהוראת
�בקצינים�אף�ישראל�בכיה�נראהוכנגע
�הקדושה.�וההורה�היתש,�וגדולישבעם
�הרבה�כי�אמנם�ואם�מונחה,�זויוהכקרן
�רוב�עכ"ז�יעב"ץ�הגאון�עם�הי'גאונים
�והחזיקו�מנגד�לו�עומדים�ישראלגרולי
�ס'�ע"ז�וכנדפם�מוהרי"א�הגאוןבידי
�ואם�עולם,�באי�לכל�ערוה�הערוהלוחות
�דבר�הישנות�לעורר�כעת�רצוני�איןכי

�ואין�הנשיה�ים�במצולוה�נמבעושכבר
�ישראל�בית�דכל�ובפרם�עוד,�למוזכר
�צדקת�לימין�ועמדו�אחריו�הנהוכבר
�ולא�ענוהו,�גג-�יונתן,�הג"מ�תמיםצריק
�למבקר�שראיתי�בשביל�רק�בזהבאתי
�וו�בנפשו�שהרהיב�בעיניו�וחכםזמננו
�למעניהו�והאריה�בדבר�כמכריעלהיות
�ליעקב�רבריו�ומגיד�היהודים�קורותבמ'

�הנאון�על�מררתו�לאר"ש�וישפוךיטג"ן(
�נזרי�ומוסיף�זצ"ל�אייבשיץ�מוהרייהצדיק
�בשביל�וגם�הבכה,�שלא�האש�לקיוםעצים
�אף�כי�כל�לעין�להראות�בו�שנתחדשדנר

�נאוהו�המחלקת�אש�תבערהבשעת"עצם
�לשבת�יונתן�הנ"מ�נקרא�הי'�ממשזמן
�למלא�קראקא�רפ"ק�הרבנוה�כסאעל

�ומג"ש,�מנ"ע�בעל�הגאונים�אביהיומקום
ול"ה
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קכאציון�י'יה"אשארית
�יעקב,�קול�הקול�על�כלל�חוששיםול"ה
�הי'�קראקא�עיר�עירנו�דגם�לךהרי

�מופרות�נהקו�ולא�הנאמנים,מאוהביו
��סוף�ועד�מראש�הסים,�וחב"להאהבה
�סירמי~ט�יך�ך�הג"כמ�פ"ה�סי'גז(

�החסיד�הרב�הלסירוהי'
�ליבושם�ר'�ר"ש�הנקרא�מלובליןמוהר"ש
�שור�מהרציה�ולהג"מ�מת"ז(�ס'�ותע�

�קעןד�סי'�אונה�עב"ח�ו��הרנונךת5מיז
�מלא�אשר�פייבוש�משלם�ולהג"מודמ"ז,
�ה'�ש'�עד�שס"ט�מש'�קראקא�פהמקומו
�והי'�מנ"ע(�כע5�נונ"ס�בע5�סנ6וגיסנזמן,
�אלשיך�בדרך�רוה�על�נפש�משיב�מ'גם

�ש"ס�על�הגהות�וכן�פעמים�איזהונדפס
�סרב�מדפוס�מוכח�ע)�����וסדרםערכם
�נוה��הדש�שהתיר�ובשביל�מיכן(תואריי
�ר�נ�סי'�ט�ד�הפוסקים�רוב�שי'נגד
�נהגי�שו"ת�ו5ס�ס�כ'�מטי'�בב"חוס"ת
�וספנת�קןרוסין�מס'�סוף�ופג"י�נ'�סי'כתך6י
�ישיבה�לראש�שההיר�געל�מסופו(�ח"ברי'

�גרמ"א�דין�שיהעשר�ד�המהנוה�מןלהנות
�וט'�עמו�לריב�יצאו�דורו�מחכמישרכים
�ככיפות�מס'�וע"ס�טרחת���ר"מרנוס�
�רוב�ועכ"ז����סע"ט�ה��פח"עוספת

�עמו�וה'�וכמ"ש�בשיטהו�ההזיקוהאחרונים
��כטוהוהלכה

�מקרעכמני~ז�יךומנן�כמך"וץ�פ"ח�סי'מ�
�ליב�מו"ה�הגאוניםאחי

�הנ"מ�בני�נאמן�שמואל�ומו"הקאלישר
�קרמניצר�מרדכי�בהגזם�מקרעטניץמאיר

��ז"ל�מפראג�מהר"ל�הגאוןנכד
�העליך�הלדי�יך"כמ�מך"וץ�צ"ב�מו'מב(

�גינצבורג�מהריי�הג'הלמיד �מ?ראנ,�מהר"ל�להגאון�תלמיד�הי'�וכןוכו,
�ברכי�על�ונהגדל�אביו�מוח�אחריונולד
�וולרשמיין�העייר�לוי�משה�הג"מ�קנו
�וכמדש�סכגז(����מו5דתס�עירע"ס
�לס'�ובהקדמה�מ"ז�פ"מ�כלאיםהיו"ט
�לם'�בהקדמה�וכן�ומע"מ�הכיהצורה
�הי'�בנים�וג'�תס"ט(�פ"פ�שמעוניייקוט

�הלוי�מוהר"ש�הרב�ה"ה�ידענו�מאשרלו
�נזסר"ס�כמסר�כרסק6�סנ"צ�חתןמבריסק
�קאלא�אבד"ק�הלוי�מהר"א�והרב���
�וכס'�בפראג�סג"ל�אלכסנדר�מו"הוהרב
�חפר6נ�תסס�ר'�עזן�ו�חוסכ�לכות�טןטנף
�וגם�כטת(�ונקורו�דע���סט5יר�יכור"י
�ואב�א"ר�נימל�מ'�לו�הי'�בנוהה'

�מטריסק,�יוסף�יעקב�א"ר�רי,ל�מ'סלאיוים,

�סו6��ו)י�פכ"כ�כלים�וע'�ציה�א"ר�רבקהמ'
�ק1ךס�ממת�מקר6ק6�נזע�ס�סקוס�בר'סר�ס
�כגיח���ינזי1ה�

���

�כירך��זרע�כס'�כמח
�מבריסק�יואל�למן�שלמה�א"ר�שבע�כהמ'

�ומ'�יחזקאל,�כנסה�בעל�הגאוןחותן
�ובפנקס�יעקב�ב"ר�שמואל�א"רדאבריש
�הצנועה�עלי'�נכתב�קראקא�דפההח"ק

�אר,ן:�קצוי�ככל�כמותהשאין
�גם�וכו'�האשם�תורת�ס'�וחי'�קצםמנ(

�הבחיי�על�טעם�טוב�ס'חי'
�הוראה�דרכי�ס'�עה"ה,�הרסב"ןומודות
�אלקי"ם�נפהולי�וע"ס�אה��טור�עלהגה
�וע"ס�עעס(�טונ�ס'�נכת�ס��ו6ו5יכ"י

�עולם,�בחינה��ם�יביאור�המורת,נבעה
�ל�ודרוש�כפ"ו(�ך"פ�חיי�לפ'דרוש
�פרשה�ס'�כתך"ו(��ו�מ�הלבנהחידוש
�פ��ריס�תירט�החודש�קירש�עלהחודש
�המים�ברכת�בס'�הובא�נימין�ספרמ"ט(
�נפלאוה�כ"ס(�גרטס�איכה�מגלהום'

�הצילו�ואשר�לו�שקרה�סמה�בומדובר
�ושם�לשמחה�מיגון�לרוחה�מצרה�אוהוד'

�ולזרעו�אחרון�לרור�ולזכרון�לחוקאותו
�ה'�יום�הוא�קונעיה"ם�את�וקנ"עאחריו
�אדר�ב'�ויום�ולמספד�לבכי�לצוםהמח

�ושנה�שנה�בכל�מוב�ויום�משההלשמחה
��עולםעד

�שהביא�זוטא�אלי'�להרנ�וראיהי�עטםמן(
�וכעת�וכו'�יו"ט�מלבושיס'

�בצירוף�ווארשא�בק"ק�מחדשהדפיסו
�יצחק�מו"ה�הרה"ג�לידידי�וחי'�הנה'איזה

��דשם�מבד"ר�הד�שליףפייגנבוים
�ווינא�פראג�אבר"ק�והי'�שםניס(

�כקיק�ר"ל�וכו'וברוסיא
��המרינה�גרומיא�שהואלורמיר

�יהי'�כ"א�ירעיף�כמך"ה�קמ"ג�סי,מז(
�לחמשים�קרוב�ור"יאב"ד

�דבנוסח�וצע"ק�עכ"ל�לגנורוה�והגיעשנה
�ב,אה�בוה"ל�אי'�קראקא�פהמצבהו
�ההורני�האלוף�אלקי"ם�איש�נקברהמערה
�ר"י�כ"ץ�גרשון�מררכי�ב"ה�יוסףמו"ה
�להיוה�ויום"ף�שנה�מחמשים�יותרפ"ק
�עיננו�והאיר�הורה�הרביץ�האדם�מכלעניו

�חו"מ�על�וביאורים�יוסף�שאריהבשו"ה
�את�נש"א�שבט�נ'�ב'�יום�נפמרוהמרדכי

�סגתטטרו�וסריגו�עכ"ל�גרשון�בניראש
�יסיכס�ר6ס�טערת�ס5סס�כגיס�זוזן�וחו
�סרמ��ס5�רכו�גן6�מסי�מנ"מ�כמופ�

הג"מ�
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ציון�וח"אשארית�צ
�ותטתס��������ו��סנ6�מרוכיסנ"צ
�כחוסו,�יט��זס�כעגןן�סתנקריס�מסטרותכ5

�ססמיס[�כ�טד�תרנ�תס�כק�סט�ו3חנס
�אחוהו�שנשא�על�הרמ"א�נצל�ניסווהי'
�בהשובותיו�וכמ"ש�יוסף�שארית�בעלשל
�לומר�מאוד�דוחק�וע"כ�ע"ש,�וח"ן�ז"ןסי'
�דהרמ"א�ואפשר�וז"ל�הס"ז�ס"ס�הס"אמ"ש
�ע"ש�יוסף�שאריה�בעל�זקן�לאוהוכוון
�רק�גיסו�אח�דיכנה�לומר�אפשרראיך
�שנה�עשרים�שנפטר�ובפרם�מהם�זקןנשם
�שכ'�וקן�דאוהו�נ"ל�ויוהר�לגיסו,קודם
�שם�הנוכר�קפלמן�להר'�כוון�שם,הד"מ
�ההלה�שירי�מ'�בהקרמה�ומ"שמקודם,
�בדוי�דבר�ווינא�ססנורש.�הי'�שא"ידבעל

��ושורש�יסוד�שום�לו�ואיןהוא
�בה�היתה�שפרינצא�מ'�הרבניתווונהו

��ל�עכרליצ�משה�מו"ההפו"מ
�נקבר�ועליהם�ס�ס(�עבת�ן'ונפטרה
�ריין�ימיו�כל�הכהן�הנהום�הנ"מבנם
�הג"מ�אבי�סט"ה(�ענת��נ"ך�צרקהוגבאי
�אבד"ק�הכהן�משה�הנ"מ�אבי�הכהןפסח
�עמודי'�ע"ס�הממכי"ם�שר�הואלויצק
�סג"ל�שלמה�הג"מ�הי'�ותהנישבעה,
�אבד"ק�לוי�מביה�איש�חריף�ר"שהנקרא
�כ'�סמ"ך�ניטף�נז'�סי3גית��ונת1לבוב
�יצחק�מו"ה�הגאונים�אבי�נסמ"ח(הסחן
�מלא�אשר�מהרש"א�הגאון�חהזסג"ל
�סק��ת'�ח��ניעין�ט'נ��ט'�שםמקומו
�אבד"ק�סג"ל�משה�ומו"ה�סק"כ(�נ'וח"כ
�אכד"ק�בהנא�נטע�הג"ם�חהןפולנא

�קראקא�דפה�הח"ק�ובפנקסאומטרהא,
�מו"ה�הרב�בני�ליוסף�שארית�עודמצינו
��סט��דר�ס'�גפעך�הכהן�משהאהרן

�שמשל�ייסף�ואר"י:�קפ"א�סי'תו(
��לעשו�הפליאמסראסא

�מדפיסי�ובעלי�וכו'�להלמורבהגהוהיו
�לא�אשר�לעשוה�הרעו�החרשיםהש"מ
�והשמימי�כלל�שמהם�על�הטוב�שמוהעלו �מבעליו�הטוב�ומנעו�לגמרי,�משמואלשם

�הנהוה�כי�רבים,�נה�בשערסלהוריע
�מולידם,�והוא�הורם�הוא�האלההיקרוה
�ממזכי�הראשון�הי'�הוא�רק�ידענוומאשר
�למקום,�ממקום�הש"ס�הנהוה�בציוניהרבים
�זצ"ל,�פ"ק�ישעי'�מס"ה�הגאון�החזיקואחריו
�וטז�תוסר"י�סרכ�גס�קרס�סוסוכתקרס
�סרי"ף�טל�סגניריס�ס5ט'�נסח"ס�ברוךלכיח
�על�יס"ט�מת"נ�תרת�ס�מק1ת1ת�תרכסוכן
�יעשה�לא�וכן�תספי[�טין�כנסרק�סס"סכ5

�שם�ומרוע�נשבח,�הכל�הימים�ברבוהכי
�בהקדמת�בכדו�ולפמ"ש�ץ�עמו�איןבעליו
�קאטר�רבים�חיבורים�חי'�המים�ברכהס'
�לאורם.�זכינו�לאעוד

��חינוך�ובשויה���
��ע"ש�צדקה�מעיל�שו"ה�ובריש�סקל"זב"י

�מצאהי�דפ"קראקא�לבוקר�שומריםובח"ק
�הנ"מ�עם�א"ע�חוהם�שהי'חהימהו

�הדרשן�והרב�חנטשין�אבד"ק�הנדלשחיים
�שהי'�מאשלש�ר'�שמואל.�מו"ההגדול
�הנ"ל�רח"ק�משגיחים�ראשי�ביתראז

�גאול"ה�שנה�השנה�פרס�המעתיקומש"ש
�והנקודוה�בדקדוק�שלא�היא�הוכ'ובא"ה
�הלקודוה�רורש�עהה�ואי�הכהב�עלרבה

��לבד�הזכ"ו�בא"ה�מלה�עלרק
�שהטעהו�וע�שמו�בקורי�שמואל�רקואמנם

�שמביאו�החדש�שה"ג�בעלליתדי
�ממך�ולא�ט"ד(��סי"ן�שמואל�בשםבספיו
�גזבר�שבבר�הראשין�שה"ג�בעל�עלא"ע

��שמואל�יוסף�בשם�לתובהשם
�נדפסו�הראש�קנן�ריי�ר"ח�סי'טס(

�וכו'�עה"חפרפראותיו
�הרבה�ואח"כ�רס"ב�ש'�בקושטאבראשונה
�מכונה�והגה'�באור�עם�גם�ופ"אפעמים
�טעוהים�שהרבה�מפני�בכורים,�עמורבשם

��ך�פרסת�ט'�ו5רונת6�בו�נפלוושכויטים
�גסי'�לסתס"ס�ו6תגס�ס"ס�ינו'��כרכךס"ס

�ט"מ��סני'�לקיים�ססרסייגתן
�בשלימות�פרפראותיו�נרפסו�כביר�לאוזה
�עכהאה�הפשט��ד�הארוך�פירושו�וגם�

�קמחן�ור"י�רמב"ן�ראב"ע�מפרשי'כלולה
�על�צ"ע�ומאור�ז"ל,�הרא"ש�מאכןווקצה
�ונסתפק�שעלה�מה�שלשלמה�המעלוההבעל
�האלשיך�לפמ"ש�ובפרט�ק�המחברומי

��ע"ש�ואהלוה�מור�ע"פבשה"ש
�אשר�בהג"מ�ב"ב�יעקב�רי"נ�סי'חט(

�הג"מ�אחי�לעמלאהרן
�בנו�ז"ל�הרמ"א�חתן�כ5סת"ו(�ת"כליזר

��נ"ב�שמעון�מו"ההשר
�החמיד�יצקנו�רמונך�רב"ח�סי'ג(

�האריך�המחברהגאון
�השמים�מן�שו"ת�מ'�בענין�שםלמעניהו
�וע'�מ�ן,�בהנה'�גם�ועמש"ש�לוהמ.וחם
�זה�הנרפס�השמים�מן�שו"ת�ס'הקדמה
�לידידי�השיפר"�אקסה�באור�עםמחרש
�מרקום�מוהר"א�ומקובל�חיקר�וכו'הרב

�טובה�אריש�באריכות�ימשעששלי"ט,
�אמנע�לא�ואמרתי�בקודש,�כדרכוורחבה

מלהעלות
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קבבשנק��אוהת
�שבתבתי�מה�נם�נררא�אננ�כאןושלהעלות
�ר6ס�חיים�איר�קוש"�לישב�זהששין
�חולם�או�נביא�בקרבך�יקום�כי�כ�י"נ
�יומה�אשר�היהכן�והקשה�יומה�ונו'חלום
�ותירוצו�כזה�חלום�לו�שחלם�עלהאדם
�להבין�ל"ז�בעניי�ואנכי�ע"ש�דחוקשם

�ר"ל�חולם�או�נביא�י"ל�והאקושייהו
�בו�ידובר�בחלום�והן�בהקיץ�הןהנביאה

�ואולי�בחיי�וברבינו�בהראב"ע�מצאהיזבן
�נביאה�דמהם�משום�כן�לפרש�רצננואין
�לא�בלא"ה�ובהקיץ�בא�הוא�בחלוםרק

�וכמ"ש�מרע"ה�ולה�אדם�שום�בוהשינ
�כן�לא�בו�אדבר�בקלום�בהעלוהךבפ'
�על�רקאי�י"ל�אבהי�ואך�וני'�משהעבדי
�וישאל�וערש"ה�וברימה,�בנ"ל�חליםשאלה
�גם�בחלומות�נם�ענהו�ולא�בר'שאול
�ססכטת�מ"י�י�י��בנביאים�גםבאורים
�ו:ט"ס�כ"י�טן�י"ס����ממות�טעכממוסי
�ההרנום�לשון�נם�לפי"ז�ויובן�ז�ס6ר"י
�הלום�או�ההוא�שקרא�ונבי�ועליבלע
�נפ'�תמ"ס�יהקמיל�ההוא�ודנאחלמא
�לומר�ל"ש�ח,ום�בסתם�כי�כ���חסיסעיס
�ליונתן�המפרש�ומ"ש�זדון�או�שקרבי'
�על�לבבו�בזדון�הזה�לו�שחלם�דר"לשם

�מעצמו,�דוחק�הוא�היום�כל�בושהרהר
�הרמב"ם�על�לי�דצ"ע�מה�גם�בזהויהישב
�כל�שם�ביאר�שלא�עכו"ם(�מס'�ס"זט"מ
�דבר�והוא�החלום�חולם�מעניןצרכו

�אם�הוא�שכיחא�וגם�שם�בתורההמפורש
�ואמנם�בו,�יו'בר�חלומות�מהם�רמןנפרש
�וממילא�היא�נביאה�ענין�חלום�נםלהנ"ל
�השקר�נביא�בענין�במשיש�נכללהוא

��עוף�ואכמ"לונביאהו
�והוקטע�יונקב:�מך"וץ�רכ"ה�סי'גח(

�סיחת�מחו�פנ"יבעל
�סגים�ח'��ן�ובסיסו�טנ"ס�מכט5�ת1ת
�תנ"ס(�בסנרן�ונסס�סנ"ת�דודו��ל�לורדסי'

�סג"ל�משה�מו"ה�הרב�חהן�הי'ימהחלה
�כסלו�ג'�ביום�ואך�רלביב,�פו"מלנרא
�וכתוכם�אנשים�ל"ו�שמס�נהרגוהמ"ג
�ניעל�סילדס�ינתס�צ5ס�ח'�סרבניםקסתו
�סר3��סוסן�וכביחס�ריק�ת'�סגנירסולמס
�ארץ�כי�סיבה�ע"י�כ"ך(�סתטרילתי"ס
�שרפה�אבק�ככרים�הרבה�ע"ירעשה
�אש�למאכולה�פתאום����פו5וורן

�הנפילים�מן�הי'�הוא�וגםטקספ�ךירט(
�מ'�הרבניה�אח"כ�ונשא�נס,�בדרךוניצל
��פטרס�מלבוב�ב;ר.יט�במויהשאבא
�לו�והולידה�הנן�כ(�חסוון�טר"מתגסייס

�אבר"ק�נחן�הנ"ט�לכת�טטיביארבעה
�פודהייץ�אבד"ק�בעריש�הנ"םדברטיל
�כוכ�כך"ק�ר6ו6נים�טסר�ס�סנ�ן�כי
�ארי'�פני�בע"ס�והנאון�סיעות(�ט'נסט"ם
�והרב�ססמ"ט(�רר�לוסט"ך�הנובראבד"ק

��סבראדי�שמואל�טו"ההנניד
�של�ואחיו�מןדעטמ�מדד:ך"י�ר"ן�סי'גב(

�ול'צ�וכו'�חיים�מו"המהר"ל
�בעצמו�דמהר"ל�הול"ל�ובפשיטותלכ"י
�שהי'�הרמ"א�מורי�בספריו�ב"פהביא
�תלמיד�טלובלין�שכנא�למו"ההלמיר
�מכתבי�יריצו�איך�וא"כ�פולאק,מוהריי
�פולאק,�ומהר"י�מהר"ל�בין�ומשיבשואל
�מחלוקת�שנפלה�מס"ק(�ךנסס�במה"דומ"ש
�בדין�מינץ�אברהם�הנ"מ�ובין�בינוגדולה
�נמשכה�ידענו�וכאשר�ע"ש�ונפקדמפקיד

�מהר"י�הגאון�אביו�מימי�עודהמחלוקה
�הרם"א�עשויית�קטנה�מיאון�ובנידוןמינון

��ע"ש�באריכותויש"ש
�לש'�ממוך�דנפמר�כ'�ובסה"ר�קטכןגנ(

�משום�כונהו�ובודאי�וכו'ר"ח
�הר"א�הג"ס�למיתת�שם�מיההורנסמכה
�ע"ש�רפ"ה,�ש'�בפרווה�הנפטרממינין

�נפש�על�דהרי�כן�לומר�א"אולכאורה
�מס(����סחקוכ5��פי�בלובליןציונו
�אחרון�לריר�ועופרת,�ברזל�בעםחקוק

�מכונה�והי'�ש"א�בש'�דנפטרלמשמרה,
�אעורר,�וקינה�אבל�ועל,�קפלמןבשם
�שמו,�הלוי�יעקב�רבי�אשורר,�ודמעבבכי
�ההם,�יעקב�אביר�הוא�עמו,�ונימוקומעמו
�בחכמת�חכם�הי'�נחהם,�בכם�שמואשר
�ומי�פדרים,�בששה�בפרט�הספרים,כל

�לספר�יוכל�ומי�כמוהות�תורההרביץ
�נפטר��ל��וסף�בר'�יעקב�הנ"מתהלהו,
�לפמ"ש�ואמנם�עכ"ל,�לפ"ק�ש"א�סיוןכ"ג

�לקבלה�ממיט�אין�ממ"ח�מהרש"לבשו"ה
�הלוי�יצחק�מו"ה�דאביו�שם�דכ'הנ"ל
�וכמ"ש�����חק�תבדוק�י�סשמו
�שנתחדש�דע"י�לומר�ודוחק�כאןהמח'

��מעוה�בו�נפלהציון
��רפתי(�אברהם�ברכה�לם'ובהסכמה

�דור�באוהו�ח"א�ורסטינו
�פולאק�יעקב�שם,�חהימהו�וזו�זה,בשם
�עיר�ובם"ם�ע"ש,�אשכנזי�ירושליםאיש

�החכם�וידידי�במכהבים,��מךס(גבורים
����ק"י�וועטשמן'ן�מוהרפ"ההמבקר
�המשפט�לרגלי�כי�מדעהו�להחליםרוצה
�בקול�שהחזיק�עליו�שהעלילו�כאןשה"ל

החשר
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צירן��לח"אשארית�
�מן�שנטמאה�קלארא�האשה�עלהחשר
�עלה�המלכה�בחצר�הרופא�שמואלהיהודי
�הונרמה�במדינת�הררך�ובאם�לאה"ק,מכאן
�וחזר�אברהף�ברכת�ע"מ�בהסכמהעלה
�עמדי,�הכמום�מטעם�לובלין�לקיקאח"כ

�כזן�והשערה�מאד�דחוקים�כאלווהדברים
�על�נדון�יהי'�דאיך�בשערה,�רקתלוי'

�איש�בשם�א"ע�לכנוה�לבדהמחשנה
�דט��כחוכות�ח�נ�לפחך�ז"פ"ירושלים
�ולובלין�פראג�קראקא�פה�ר"מ�והי'ט"מ�

�על�הנהוה�מחבר�והי'�פל"ק(וסיווגך
�ן�סמ"ו�שבע�באר�ועשו"ההממ"ג

�בת�אברבנאל�כמד,ך��רע"ד�סי'נד(
�הרי"א�ע"י�ונקצר�וכו'פסח

�ע"י�וכן�אש�צלי�בשם�ומכונהממודינא
�ק5ור(�ק'�ות�עסס"ך�הירצקש�יעקבמו"ה
�להקת�עולם�ימות�אסוה�נחלת�ס'�חי'וגם

�המשנה�מרכבת�אלקיים�מפעלוההנביאים
�דק�ויניס(�טיר�טוך�כפיוחו�זקניםעטרה

�שאלות�נדפסו�גם�חדשים,�שמיםעולמים,
�ס�ז��ד"וו�אליו�הרי�א�והשובת�כהןר"ש
�חרית�יתבזק�כמך"ה�ש"ט�סי'גס(

�בהנ"מ�שם�מ�ןועהג"ה
�בשם�נזכר�דפ"ק�הח"ק�ובפנקם�וכו'�אב

��זאבבנימין
�לך�והא�מטרלין�י�כ2דהך'�שצ"ב�סי'גו(

�אשר�זכרון�מצבהנוסח
�כאחד�הי'�האדם�הן�ברמלא,�בק"קלו

�דבר�יעוף�אה�לעות�לרעת�השמים.מצבא
�לסיימן�שבחו�ואירא�זחלתי�ע"כ�אפנין,על
�בחפניו,�אסף�אשר�חבורים�ו"ב�אזכוראך
�ראשו"ן�בה-והו�שר"ה�כל"י�לרוקן�פרשירו

�במיני�לקדם�מ,אוחרי"ם�שטרדילציו"ן,
�קשו"ת�על�חובתו�יד:�צאתרגימ"א,
�לבש�השכח"ה�אומ"ר�וללקוממיוש"ב
�כנס"ת�בין�למשנ"ה�מד"ר�ישכשריון,
�הפלא"ה�גבורהו,�הידיע�ישרא"לחכמ"י

�עלי�לחינו"ך�שהגי"ה�וקטיןשבערכי"ן
�הומפא"ה�תנ"א�זרועו�והוסףגליון;

�וזולה�עב"ל,�תפארהו�שלו"םושאיל"ת
�על�כמו�הגהות�הרבה�ממנו�נמצאזה

�התפלה�סדר.�ועל�חק�ס(�לירנסורטהנ"ך
�ד'רגפורט�ס5ט:�תקון�יפ"ה�תפלהבשם

�נס'�ושמחות�סופרים�מס'�ועלחקס"ו(
�הרמב"ם�ועל�יסס'ן(�נן5י'�סנ"מ�יסרסינ5

�סק�ו(�ס��הריעף�ועל�חקט�דירגטורט
�ונשאר�פעמים,�הרבה�נדפם�הש"סועל
�המחזור�על�כמו�בכהובים�הרבה�עוד

�בברסלא�ונמצא�סקס(�ס�לת�ס'�קדטתט'
�הרבנים,�בבהמ"ד�אשר�המפריםבאוצר
�כגיטל.ן(�סזח"ס�תה"י��ן'�חסידים�ס'ועל
�הכסריס���ך�להרמב"ן�האדם�תורתוע"ס
�התשבי�ועל�היוחם.ן�ס'�ועל�לייפ5ינ(נסיר

��שם�שלום�שאילת�בם'נזכר
�התפלה�לסרר�הנ"ל�בהנהות.ו�הויתוחזה

�ויאמר�וישכם�של�הנוסת�בצ"עשהניח
�עיניי�על�וצ"ע�ע"ש�וכו'�העולמים�כלרבון

�הוא�דכן�כרגע�ממנו�שנעלםהבדולחים
��ע"ש�ככ"א�דבלבתנא

�הלוי�ישעיי�מ2ך"ה�שצ"ח�סי,גז(
�יעקב�ישעיי�שמווהי'

�עיר���אבד"קאלעסק�סמ"ך�הלויבמוהרי"ל
�כונת�ומשפט�חוק�ס'�נ"כ�וחי'תקט"מ(
�מס"ס(�החכמה�ובית�זהב�תפוחיההקיעות
���ט��שבש"ס�שיעורין�על�החכמהונתיב
�במו"ה�י�הל'�יקט�יה�כ2ך"יק�ת'�סי'גח(

�מידור�שהביא�סג"ליעקב
�לביה"ד,��ל�לאביו�שמיםשערי

�והז-

�וע"ל�חיות�חיים�אליעזר�הנ"מחתן
���ח(���סופריםפליטת

�הנה�בעש"ט�מדהרה�ה"ח�סי'גט(
�ס'�בהקדמה�שםמיץ

�אחי'�שם�ת"ל�יכו'�פלא�והוא�ובועזיכין
�ממרשה�וקבל�הי'�מצרים�מיוצאיהשילוני
�והי'�ע"ה�המלך�דוד�של�דינוומבית
�מורו�של�רבו�ונם�אליהו,הנביא�שלרבו

�ודורכיו�דו"ד�ונס'�ע"ש.�בעש"ממוהר"י
�סטירתו�זמןסכיך

�ז�
��תקייט(�סמן

�כמגוה�סרסת�לידיד.�יופי�כלילתובעל
�חפ"ק(�ז��הניקר�טוסרח"ןיכ�

�כל�שם�והולך�חושב�ע"ב,�דע"חבח"א
�שם�בכתר�נתעטרו�אשר�הגדוליםשמות
�ווינא�אבד"ק�כע"ש�אלחנן�ר'�כמומוכ
�סנ"צ�גכןו�סרמב"ס�ט5�סמלך�טמקס"ס
�אליהו�ור'�יגסדרף(��ן"ק�וקלףזלמן
�הגאון�של�וקנו�חעלמן�אבד"קבע"ש

�בע"ש�ור"א��נ(�סי'�ט"ס�ח"ץבעשו"ת
�לענן�ר��סו5�ווירמייזא�אבד"קהשני
�מ;אסוש.ן�בע"ש�יואל�ור'�סכגזי(ז

�בע"ש�ר"י�ונכדו�מס"ט(�מיסר�קכט"ס
����אלקי"ם�מפעלות�בהמ"סהשני
�הרב�שם�אה�גם�וכר�לא�אשר�עלוצ"ע

�סגזכר�ממעזיבו,�ז"ל�בעש"ממחהר"י
�בינוש�בנימין�הג"מ�וכן�כ6ן(נסס"נ
�טוב,�שם�בהמ"ס�מקראמשין�בע"שהכהן
�כן�וכמו�בע"ש�אדם�מו"ה�הרבוכן

כעירנו
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קכנציון " יח"" -שארית
 מצאנו בי' דנולי' כרכ"א עירבעירנו
 הנקרא צבי טריה הרב והוא זה בשםח"א
 נ'( ס' סוטרים פייטת )1ט"5 בע"ש הירשד'

 : ושייר הנאואולי
 משלם זכריה ע"ס להשיג מש"שוכן

 זכרי' דהג"מ במ"ש תק5"ט()ססז"6
 אב"ד ליב ארי' הנ"מ של אביומענדל
 ,כרי' בשם בדורו נקרא הי'קראקא
 מלהאמין רחוק כי דבריו ודחההנביא,
 הנבואה שפסקה מעה כי יעןבזאת,

 קוראים ל"ה וההמון נביא עוד איןמישראל
 גו,סא בדרך אפי' נביא בשם אישלשום
 ישעי' זכרי' שמם שהי' מקדושים למיאף

 וכמח"כ עכ"ל הנביאים משמוהוכדומה
 חסיד יהודה רבינו של -ראביו ממנונעלם
 וכמ"ש הנביא שמואל רבינו נקראהי'

 )וטה דקי"נ בסופו ד*פ מהר"מ-בשו"ת
 ה"ר וכן כ"ס( ייו"ר רי"ע 6' נו51יסכטטרכת
 בשבועוה הובא הוס' מבעלי הנביאעזרא
 1י"1(: ט' ני51יס כפטרכם )יעלדכ"ה

.5
 נפמר אשכנזי לוי מו"ה א' סי')ס(

 S,Sh )ן' סמאניסלובבק"ק
 על שלמה עמרת ס' ג"כ וחי'תקי"כ(

 : התמוהיםמדרשים
 בעיר ומ"כ ליב כמך"זק ח' סי')ס6(

 מרגליוה זלמן והג"םבראדי
 : )06"16 נכדו הי'זצ"ל

 ודבור ממראין מהמיל י"ז סי,)סכ(

-
 בם' כמ"ש וכו' הקיסר עם

 קצר צאד בע"ס דגם ואחרי וכו'ז"ר
 כמו בכאן להעהיקו ואמרתי בזה,מאוד

 הי' וכך בארוכה, הדבריםשמצאהי
 היהורןם לגרש רצה רודאלף המלךהמעשה
 ונהגלה והכומרים. המלכה בעצתפארצו
 חלם פעם ובאותו למהר"ל, בסורהדבר
 נהר על במרכבה נוסע כי המלךלי

 איש וירא מעבדיו והתרחק לרחוץ,ראנוי
 במרכבה וישב מלבושיו ולבש מהנהרעולה
 קרא והמלך אחריו ועבריו לואשר

 ויבא לו שומע ואין גדול בקולאחריהם
 לכמךת מלבוש שום לו ואיןהיבשה
 המלך אני ויאמר ביער ויבאמערומיו

 הרדי טופרכם ונר ר"ה י"ב סין)סנ(
 וכו' סודות שושן בס'וכ'

 בספרו מודרום רבינו אחיו בן להריאוב"ב
 ואשרי אשריו וז"ל דר"ה פ"א הכבוראוצר
 ואל התמימה התורה אל זכה אשרחלקו

 ברוך ;שר כבן ואני הנעלמההחכמה
 לעה פניו לראוה ה' זבני אשרהמקום
 : )"י( 5"ס 5160 ת"ס )סרכ עכ"לזקנתו

 הנה ע' כ"" מאיר כמך"ה מ"ו סי')מן(
 מאהלוב אבד"ק שםמ"ץ

 ח"נ(: כם5יו נ' )1סמ"ך דובנא בק"ק וכןוכו'

 ופצוע הכה עוד ויכהו למשוגעוחשבו
 עליו שריחם עד בכפרים ויחף ערוםוילך
 למעלה א' קרעים מלא מלבוש לו ונתןא'

 לבקש למקום ממקום וילך לסמה,ושבע
 וצפורניו שערו שגדלו ער לו,אוכל
 הביהה אוהל מאסף ואין היער,כחיוה
 הלוך וילך הוא מלך כי לאמרוירא

 א' יהוד. וימצא פראג עיר עדלמסעיו
 לו ויאמר לבו, כל לפניו ויגלהזקן

 יושיעך והוא סהר"ל להרב שתלךאיעצך
 שם בא כי מהר"ל הרב וא"ל עשהוכך
 אל נא לך ועתה כמאך על וישבא'

 עהה כי לך עשה כאשר לו והעשההנהר
 שערי הלא אלך איך וא"ל לרחוץ,ירד
 אנלחך אני ויאמר המה כך וצפורניוזקני
 ויקץ צוהו כאשר ועשה הנהי אלוירד
 עיניו וישא רוחו ותפעם חלום,והנה
 כסף של מם שלחנו על מונח כיוירא
 ממש וכמראהו ושערו צפורניוועליו

 להרב ויקרא מאוד .ויהבהלוכמדהו
 בתוך חדר עמו ודבר אליו, לבאמהר"ל

 : הנזרה ובמלחדר.

מ*
 מיץ הנה יעי לדבלין מהרקם)מס(

 הי' נעץ אליקים הנ"מ וחתנושם,
 סמ"ג( 5"5 )טסי"ה בלבוב מקומוממלא
 יצחק הג"ם המלך חתן הי' ז"לומהרים
 אב"דקראקא הכהן שפירא דודבמו"ה
 מסר"5 חתן סמן נזסך"י החן סמח')~מ"מ
 מסך"ג מתן מכסן דר"י כמח"כ טטסתסר6נ
 16ת1 ות5י15 מחסון כמו"ס ר"י u"bחחס
 י1"ך 16ה )עי5 ונזור תתו 1סס כפר6נרק

 פ"קראקא, מצבתו נומת וז"לסט"ס(
 מישראל כבה ליצירה, ביר"ם אלולבחורש
 משיבי הדרה, פנה זיווה פנהאורהי

מלחמה

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



ובירן מ'לח"אבשארית246
 ההורה מלחמה הוא שערה,מלחמה
 המפוארה, בחכמה לכל ברהמשביר
 נאון במקרא, גם בקבלה הלמודבמשנה
 דרא, בעון נוע אשר רבא כהנאונשיא
 שפירא, רוד בר' יצחק ורבנאמרנא
 שפהי בסברא, סלעים ומשבר הריםעוקר
 הורה, יבקשו ומפיהו דעה ישמרוכהן

 : ובה בשדה לשוח יצחקויצא
 לוד רהנרי סוגיא המפרש בעלוהוא

 ועל השסי"ן, בכל כמעםונדפס
 אשר הגאונים שמוה של הוככון לוחדף

 חומת קיר ט5 )ססו6 דפ"ק החייםבב.ה
 אר"י מהחלה מיהוב הי' מכהן(כיסכ"ג
 טעוה הוא לובלין" מהרים חהןהנהן
 ידידי אה שהטעה נחמא ורין חוהןוצ"ל
 ר3"ז( יו"ר )ח"6 החרש שה"נ בעלהרב
 הרמ"א ועשו"ה .די, על הדבר נהקןוכעה
 עולם ונתיבוה מכ"ח, ש"י ושו"המע"נ
 דפ"ק החיים ומם2ר ע"ש, הלשוןנהיב
 באן העיר מגדולי ה.' אביו שגםנראה
 בר דור ל' הרב מורינו הנאון שםוז"ל
 ציונה, מיכל מ' הרבניה וזונהו הכהןיואל
 וונהו וכן וגו' הנהן יצחק הנ"מ שםעוד

 ס' ובהם ש"ס, ש' ק אושמי' מןהובאה
 י"מ, 7' פרם )1:"5 שס"ד בבה ה'אסתר

 : ק'(ויו"ר
 רופא והי' פרנקל זקך"ם כיח סי')סו(

 ואלקווי וא5ד"ק פוליןלמלר
 : )6ס"6( ?"א אה"ע 0דו"הענו"ב

 כמרךכטנננדרנ כמזקך"ם כ"מ סי,)מז(
 סק"כ, מיץ בהנהיועמש"ש

 ווירמייזא דקיק הפנקם לשון נם לךוהא
 שם כרוך( )נר ב"ב מרומנבורנר"מ
 וכיהו הוא הים לעבור פעמיולדרך
 לומברדי"ש עיר ;ד ויבא וחתנובנוהיו
 מב;ילא יש"ו הרשע ההנסון והנהופהאום

 קניפפא המומר ועמו שם דרך מרומיבא
 והניד מורינו את והכיר ימ"ח(קטמפט
 סנ;רץ מי:נהרט העיר דשר ונרםלהנסון
 רודאלף למלך ומסרוהו תמוז( )ד'תפסוהו
 נ"נ( עייר )י"ס בעוזיה בתפיסהונפאר
 נדיבה רוח שערה עד לו ליהוקבורה
 בק"ק ועל ווימפפען זיסקינד ר' נדיבבלב

 לקבר שהביאו עד עהק הון ופזרפפד"מ
 נפתר נדיב ואוהו בוזירסייזאאבוהיו

 : עכ"ל אצלו שביתהו וקנהאחריו
 עם נדפסו ועלי הרם"ע נ"ט סי')סח(

 והנים וכו' יהודה ידפי'

 וז"ל לוקנו פניי בהקדמה כ' נעץאליקים
 מאמרות עשרה על פי' ג"כ חי'וזקני

 טוהר אחרי זרים ידי בו ושלמולהרמאע
 שם ובלי בליעל בן א' איש העהיקוכי

 פי' עם נדפס נם ע"ש שמו עלוהרפימו
 על הלוי במוהר"ש למוהר"ם משהיואל
 למאור נר ום' ח"י( )6"ד .מאמריםג'
 למוהר"ם והוא קמן עולם מאמר עלפי'

 ח5"ס( )ו1י5מרסדרף איחנשמטבמוהי"ח
 למוהרי"ל קמן עולם מאמר על פי' ישועוד

 : קבלה בעל ליב ר' הנקראבמוהרא"ש
 גם המאירי כמהך"ם ס"ה סי'.)סע(

 נפש משיבה בכ"יראיהי
 שלשלמה המעלות בעל העיד וכןוכו'

 נכבדוה נאון ושבר נפש משיבה ס'שראה
 בעל והגאון ע"ש הנפש במדה בומדובר
 פירושו כשהדחיס למהרח"ף לחייםסמיכה
 )ס56וגיקו חיים דרכי ס' הואלאבוה
 המאירי פי' נ"כ בו הוסיףתקפח(
 הנאים סדר כולל והוא יקרהופתיחה

 אבוה: ביה בשם ונקראיםואמוראים
 ונקראה זקרכ2"א אחרון כמרים)ט(

 החיים בם' כמ"ש בילא מריםבשם
 היום עד קבורתה במצבה וכןדפ"קראקא

 משה אחות מרים מיתת נסמכה ר"להזה
 מכפרה, שמיההה פרה לפרשהואהרן
 ער למזכרה, לה ההי' מצבהקבורה
 הלכה ננערה, צדיקים שאר עםשתהי'

 ה' כלה להכנסת סמוך עש"קלמנוחהה
 )סט"וז בילה מרים שם והמהאלול
p"tSט"י ס:קווות גסתנסו )וכטת עכ"ל 

 דהי' ניאה הוה ומלשון סמ5כס(סגחחךס
 נדע לא ואנחנו אהרן בשם אח נםלה
 )וקרוכ אלעזר האחד שם זולת כללמזה
 סחייס 03' 5סמ"ס מהרס"ן חמן דסי'לותר
 5ורי6 ס5חס מנ"מ 3ת מריס 3זס"5דפ"ק
 ט"מ כס"ן ס' 56טזך מו"ס ס156ף6סת
 כסס 5סרת"6 מסרס"5 קורל זס כסכיןו6ו5י
 שבריסק יוסף סו"ה והשני ט"ס( ומחו'סלרי
 יצחק מו"ה והשלישי כפוזג6()נפטר
 יו"ד ות"ס וק"נ 5"ט ס"מ סרמ"6)טסו*ת
 שהי' כתוב הי' קבורתו מצבת ועלס5"6(
 מס"ס( ס' ר"מ כנפטר לעמו שובדורש
 בשטות משהמש הי' אלה משלש א'ואולי
 קוטר )ורחוק אהרן נשם נם ונקראשתים

 : מ5י5ס( ט"ך רקיס61
 בשליסות ז"ל הרמ"א דבהכ"נ פנקסוז"ל

 בע"ש לטנוחתה, הלכה גדולבכבוד
כי
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�מלפין�והרא"ש�הרמב"ם�דהרי"ףטןנ(
�הפארה�בם'�ועמ"ש�ע"ש,�זכוהעליך

�על�הנ"ט(�פפד"מ�בסופו�עה"חהנרשוני
�וילך�הפ'�ומפרש�שהי'�רעל�ז"להרמ"א
�ט'�יימך�ועפמשו"ל�וגו'�וישכבראובן
�וגו'�הנשים�אה�ישכ5ון�אשר�ע"פ��
�מפו"ר�אוהן�ובטלו�קיניהון�ששהודעל
�שכבו�כאלו�הכהונ�עליו�מעלה�א'לילה
�ז"ל�היא�וכ.�בראובן�כאן�היי�וכןאוהן
�ראובן�של�דיוקנו�דרמוה�ששמעע�

�והשהחוה�בהקיץ�ז"ל�להרמ"אנהגלה
�בזכוינו�שהפך�על�תודה�לו�ונהןלפניו

�וישלה�פ'�בזוה"ק�ועמ"ש�זהבפירושו
�דברי�ובס'�וגו'�י'חראל�בשכון�ויהיע"פ
�נ"ז�שאול�יוסף�להג"מ�עה"חשאול
�דאיך�צע"ק�ואך�שם,�זצ"ל�לבובאבד"ק
�ערוכה�גט'�רהוא�רגע�לפי�מהםנעלמו
�הרי�דני�להדיא�דדרשו��כ(�ג"סבשבה
�כל�יוניכן�א"ר�ארשב"נ�וז"ל�ב'חהטאמרים
�וכו'�פועה�אלא�אינו�חטא�ראובןהאומר
�כיי�ת�י�דגט5����ותך�נדרך�מסומוקי �עלי�בני�האומר�וכל����ג��כ�סמ�
��ע"ש�כנ"ל�וכו'�סועה�אלא�אינוחטאו
�מ"ץ�בהגלה�משה�מך"ך:�ק"כ�סי'עד(

�וכו'�העשל�הג"משם
�הח"י�שיש�ב'�הקוצרים�לקם�מ'ובהקרמת

�העשל�הג"מ�בין�שעברו�משו"ה�גרולה�
��ע"ש�ה"מ�בעלובין

�הלסירו�וז"ל�וץרמ"ז�קכ"א�סי'�ס(
�גבול�בם'�הכהןהריב

�כה"ם�ראשו�בהספרו�מח"ח(�ח"כבנימין
�יזך�וכגי�����מלכות�הורה�כהונהפז

�קוץ�על�דורש�הלהלים�קווצוהיונתגיס(

�כעורב�שחורות�הלכות�של�הלים�הליוקוץ
�יומם�בהורה�לעסוק�פניו�משחירשהי'
�מביש�שהי'�כיונים�עיניו�ישבוה�לאולילה

�בחלב�רוחצוה�מעיניו�שנה�ומנרדבמפרים
�על�יושבוה�בהורה�חלב�מעםלטעום
�סוף�על�ולעמוד�האותו�למלאוהמלאת
�פניו�שהי'�הבשם�כערונוה�לחייוהדברים
�הורה�דברי�העם�אל�בדרשומאדימות
�בכ"י�משנהו�חוזר�שהי,�שושניםשפהוהיו

�בהרשיש�ממולאים�זהב�בלילי�ידיווכו'
�ושליא�שפיר�בדם�מלוכלכים�ידיושהי'
�עצמו�מסגף�והי'�וכו'�שן�עשתמעיו

�שש�עמודי�עסקיו�מספר�לאיןבהעניה
�רגליו�וכיתה�ארץ�לקצוי�בנערוהושהלך
�וזקנו�בשערו�כלבנון�מראהו�הורהללמוד
�כארזים�בחור�מעולם�בו�נגעשלא

�שהיי �ולא�הלה�על�הלבה�להעמיר�יפה.בחי
�סדרי�ששה�יודע�והי'�וכו'�כל�מפניישיב
�ובכל�הרקדוק�בחכמה�ובקי�בע"פמשנה

�הרים�עקר�הנמרא�ובחדריהמדרשים
�כמה�ופי'�גדול�טקובל�והי'בפלפולו
�האר��וכונונו�הקדמה��פ�והרמאמרי

��ע"ש�וכו'והלמידיו
�ראיתיו�ואני�שם�מ"ץ�הנה�וע,�שםע�

�י"ג�מיום�כתוב�וכו'בבולימיה
�וחס.די�רכני�שמות�ואלה�הל"ח�ש'ניסן

�מו"ה�הרב�עה"ח�שם�הבא.םקראקא
��ל�ליברלס�ישראל�במו"ה�שמעיןמשה
�משה�ומו"ה�ב"ו(�נו,�סחר-ס�סמטהת"ג
�אשכנזי�זניויל�מוהר"י�הגדול�בהרנשמעון

�במו"ה�אהרן�ומו"ה�גינזברק,ממשפחה
�במו"ה�סשה�ומו"ה�ב"ק,�ז"לישראל
�מורפורגו�שמשון�במו"ה�אהרן�ומו"האהרן,
�כ����כסים��ע��מגראדיסקאז"ל

�מפרדיה:�בכתיבה�באריכוהוההשיבה
�ףץכנהז�מצטיץ�גמך"זץ�קל"ח�סי'�ז(

�ושמיך�וכו'�בעלזאבד"ק
�יוסף:�שארית�בעל�הנאון�נכד�והי'�זהם
�מזית�גמשה�נמך"ה�קמ"ט�סי'עת(

�יכו'�ירושליםבעה"ק
���ס��הק"ט�הב"ז�ר'גשמיך

�בשח�הרם�ם�הרמב"ם�ק"ן�סי'סט(
�והנה�וכו'�בקבלה�עם;ימיו

�הרבות�בפי'�המ"כ�למ"ש�אביאךאנהגך
�התחיה�באגרת�הרמב"ם�בשם�פנחסר"פ
�להרגו�פנתם�אל�כשבאו�ר"ל�מדרשבשם
�והניחוהו�כמה�ונשאר�נשמהופרחה
�משומטוה�עדיין�שהי'�ואביהוא�נדבונפשות

שם
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קכהציון�מ'וח"אשארית
�הרי�ע"ש�עוד�יסוה�שלא�ראוי�הי'שם
��ל�להרמב"ם�מצוי�דהי'�מזה�להוכיחיש
�דהרי�זוה"ק�מכהב.�מהרים�מגלהגם

�פנחס�ר"פ�שם�להדיא�אי'�הזהכלשון
��ע"ש�הכהן�אהרן�בן�גבי'�כהי'ולכך

�וכו'�המורה�מ'�תי'�הרמב"םקטם
�באהרא�עסיקין�עליו�שיצאוידוע

�כאן�להעהיק�אמרתי�וגו'ד;קוקין
�הענינים�דכא�ס��ח��המורהמ"ש

�מפוזרים�וסיעהו�אריסטו�אליהםשהגיע
�לפי��א"כ�ומקשים�ע"ש�במדרשוההמה
�חז"ל�כמאמרי�ממש�אריסטו�חכמההיתה
��������לאחוהינו�נעשה�ומהח"ו
�ראינו�כאשר�ובפרם�בה,�שידוברביום
�משובשה�המה�אריסמו�דעוהשרוב

�ע"י�חוהך�בסופה�בעה�ונהרסונשסות(
�דעה�וא"ב�האחרונים,�הפילוסופיםחכמי
�בחכמה�גם�והא�וצ"ע�עלי��ההא�מההורה

�להעמים�בש"ל�מצינו�וההכונההפולסופיא
�אלקסנדר�בשאלת�כמו�בדבר�מחלוקת�נ'אף

�כדברי�תחלה�נברא�שמים�איהמוקדון
�וחכמים�החלה�נברא�ארץ�ס"ל�וביהב"ש,
�ב"ר�י"ס�חנינס�נבראו�כא'�דשניהםס"ל

�מצינו�וכן�חברו�דברי�מוהר�וכ"אר�ה(
�ומ,לוה�קבוע�גלגל�ס��ישראלדחכמי
�מסופק�וראב"י�להיפך�ס"ל�ואוה"עחוזרים

�פ"נ(�ת"ר���פסהיס�רשב"י�ולןבו
�מ"ח(�ח"כ�מ"ג�לאוה"ע�חכמ"י�אח"כוהודו
�למתה�מהלכת�חמה�ביום�ס"ל�חכמ"יוכן

�בלילה�ס"ל�ואוה"ע�למעלה�ובלילהמרקיע
�ונראים�רבי�אמר�הקרקע�מן�לממההולכה
�ואדרבה�סם(�פסחים�מדברינודבריהם
�שע"י�בעבור�רצון'�הי'�וראי�הרמב"םכונה
�הנפלאה�ופרסומו�אריסטו�חכמתגודל
�נוטס�ט'�אחריו�הדור�חכמי�כלנמשכו
�מלעיבים�שהיו�עד�סקומח�סנזורס
�וע"כ�התלמוד�בעלי�ת"ל�אלקייםבמלאכי

�צרדה�באצבע�לפניהם�מכה�הרמב"םהי'
�הטה�מפררים�דבריו�דרובלהראוהם
�והקבלה�הכהב�הוה"ק�וכי�ת"לבמאמרי

�ל"ק�ולפי��חמדה�כלי�כל�אוצרהוא
�חגרת�ע'�הרופא�אלפכר�הרייקושי'

��מ"כ(קג6וח
�מה�כאן�להעהיק�אמרתי�איחאואגב

�מתלוצץ�שהי'�לא'�ג"כשהשבהי
�ט"י�ססוג1נרף�מכונת�הגלות�בעהבחו"ל
�גם�נודע�לא�מדוע�באמרו�טןי�ן(סחכם
�אני�ואף�כאלו�ונצורוה�חדשותלחז"ל

�כלאת�נמצא�כבר�אדרבה�כרגע�לוהשבתי
�הע"ה�שלמה�של�כסא�וז"ל�חו"לבדברי
�מצוה�שש�כנגד�אריה�לכסא�מעלוהשש

�במעלה�עלה�עליהם�מצהרשהמלך
�נשים�לו�ירבה�לא�מכריז�הכרוזהראשונה

�להריא�הרי�ס��יסחר�יז"ר�כלםובן
�המקבלה�כזו�מכונה�הע"ה�לשלמהרנגלה
�אלף�אהי'�אח��ולהוציאו�ודבורקול

�ואמצעוה�העלקמרי�כח�ע"יפעמים
�סדר6טס�ט����יכן�כידוע,סממנר�

�נכס�ספר��לד'�ט"י�ר"ל�נסקסמסיגו
��ט"סן�סחייטס'

�מום�בה�אין�אשר�פק,רי�פ(�הזוהרוז"ל
�לארחי�קרבין�דאינון�יון�מלכותדא

�חכחת�דר��הרקנמי�פי'מהימנוהא
�נוסים�דבריהם�וקצה�שקדמוהפי5וסופי�

�המורה,�כמ"ש�לך�הרי�ע"ש�ש"ללדברי
�ושם�ב,ה"ל�כ'�משפמים�בש'ואולם
�מאן�דא�הזכירו�לא�אחריםאלקי"ם
�על�ישמע�ולא�אחרנין,�בספריהיתעמק
�ולמילף�לון�לאדכרא�אפי'�אסורפיך

�ע"ש,�אורייתא�על�כ"ש�מעמאמיניהו
�הנוסים�דברים�אותן�על�רק�קאי�דוהוא"ל
�וט'�לשימהם�מסכימין�ואינם�חו"לטדעה

��נס6ריו(�מחדם�ידפס�פרד"סנרת

�לשרוף�רוצים�הי'�הישמעאליםוליבן
�ובהשובוה�וכו'�להרמב"םח"ו

�ךכ"נ(�דנאן�אבן�מימון�בר�סעדיאר'
�ק"ק�נכדי�אלי�שלחי�שליח�בזה"לכ'

�דא'�שקרה�במעשה�פי�לשאולמאלאגה
�לתור�רוצה�קאשמילייא�מארץהאנוסים
�ונאנסו�אבוהם�ההוכרחו�והםבהשובה,
�הכלל�מן�ולצאת�יועיל�בלא�כבודםלהמיר
�עברה�כבר�וכעו"ה�שנה�צ"ל�כמו.היום
�אשור�מקהלוה�רבים�על�השמדהרב
�ואך,ן�המערב�ארץ�אפריקא�הימןבבל
�בדורות�יש"ע�הכלבי�יוי�בימיהזאת

�מחכמי�רבים�בהוכם�והי'�ולפניו,הרמב"ם
�הישםעאדים�חשובים�היום�והןישראל,
�שהם�כמו�לדהם�שהרו�מהם�קצתעל

�חסדאי�ועל�תמים�כן�רונש�עלאומרים
�הרמב"ם�רבינו�והנה�וזוללים,�חסדאיבן
�יופף�וה"ר�אביו�הדיין�מימון�ורבינוז"ל
�נמת�בנידן�כהבו�הלמידו�עקניןבן

��ברס"פ(�סנרהשמד
�מ'�בקראו�לבבו�סגור�יקרע�לאומי

�בעיניו�להחכם�היהודים"קורות
�רבינו,�על�סטת(�טמור�ח"ו�שםבמ"ש

מאור
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ציון�מ'לח"אסטארית��
�עלינו,�ינן�וכוהו�ז"ל�הרמב"ם�עיננו,מאור
�מחמה�האנוסים�מן�מהחלה�הי'�הואדגם

�גם�בראשונה�הי'��עין�ולמראהנפשוה
�סופריך�ואלה�ע"ש,�האיסלם�ממאמיניהוא

�ומתנגדיו�מקנאיו�כל�אף�והרי�ישראל
�א'�שום�יהין�לא�בימיו�שהי'הגדולים
�הפונה�ושלי�כזאה,�עליי�להרהרמהם
�בזו�כשערה,�אף�אמת�קצה�הי'אם

�וגלל�מיני��שוהקים�ל"ה�ודאיהשערה,

�לדונו�יש�ה�בענין�שם�דבריו�כלכן
�וסיין�ישראל�בקהל�יבואו�ולאבשרפה

��ס"ס(�מסורס�יסורי�ס'רת�ס

�אבד"ק�כ1רגלירר1�בטאטה�ק"מ�סי'פ(
�חגר"א�של�רבוקידאן

�מעירו�ההוא�האיש�וכשעלהמווילנא
�וימה�ויחלה�בראדי�עיר�דרךלאה"ק
�תקת���טבת�י"ג�ה'�עבר�משהשם

נ.
�הירק�נפתלי�כזויה.�י"ז�סי'ס�

�מוהר"י�שם�מ"ץבהג"ה
�א"ע�חותם�והי'�וכו'�לבוב�אבד"קועלקי
�מצאתי�רפ"ק�הח"ק�ובפנקס�אשכנזימזיא
�אשה�יואל�הג"מ�בה�אסתר�מ'בזה"ל

�ת"ח��גיסן�נ'�ועלקי�מו"ההאלוף
�במו"ה�כ"ץ�מךהך��ת"י�סי'פג(

�קורא�הי'�וע"כיהודה
�יהודה,�ברכת�בשם�ברכוה�ש"ס�עללחי'
�מוהר"ז�זה�ראין�למודעי�צריכנא�דאברם
�יצחק�בהג"מ�שהי'�אוסטרה�אבד"קהכהן
�סו��לובלין�אנד"ק�הכהן�נפתליבהג"מ
�שמשון�ב"ר�יצחק�בהג"מ��ח(טו�
�ונכוס�מפראג�מהר"ל�הגאון�חהןכ"ץ
�גוחלי�וסג"מ�גר6ל�כד"ק�כ"ן�נפתלימנ"מ
�הנ"מ�של�ובנו�רכתי(�נלונ6�וכד"קכין

�הג"מ�הי'�אוסמרא�אבד"ק�כ"ץמוהר"ן
�הע"ז�ש'�ושמ"ך�אב"דשם�כ"ץבצלאל
�כמ"מ�ברודא�אברהם�הכ"מ�בה�שמהשנה

�ולפי"ז�פ"נ(�דרל"נ�דמ"ק�פח"קכסגקס
�כ��מוסר"י�סרכ�יריוי�נכדו�מ"שצע"ק
�ח"ב�עולם�כהנה�ברית�הס'�בשערנ"י(

�אמו�מצד�מפראג�מהר"ל�הגאון�נכרשהי'
�נכדו�הי'�שם�מיץ�ובהנה�כאןולפמ"ש

��אביו�מצדגם
�עהג"ה�קטכ2ירא�כ1ךדץך��ל"ה�סי,פנ(

�על�חרות�וכה�שםמ"ץ
�מן�קדוש�אלק"י�איש��ק,�ציונואבן

�ומממונים/�רזין�עמוקות�מגלההקדמונים,
�אליהו�אחו�שרינר�עליו�שאומריםהוא
�ידועים�כבר�בניו�וב'�וכו'�פנים�אלפנים
�מצאנו�זה�וזולת�מטע,�מ'�מהקדמהלנו
�דפ"ק�החיים�בספר�שלישי�בן�עודלו

�סכט�ר"ח�נפמר�יצחק�מו"ה�הטובושמו
�חיואליש�מ'�ובהו�שנים,�כ"ה�בןת"ס(
�בהגאוז�צ"ה�להג"מ�בראשונהנשואה
�ישעי'�להג"מ�ואחריו�חיים�הורתבעל

�מחותנו�ס�ןססייס(��ד"ק�גתןכבנ"מ
�ואחריו�וויען�אבד"ק�מן�חיים�הג"משל

�ובתו�לבוב,�דקיק�ר"מ��ק�אברהםהג"מ
�ישכר�מו"ה�המנוח�אלמנת�יימלימ'

�ליפשא�מ'�ובתו�הב"ס(�סכט�י"סבעריש
�מענדל�מו"ה�תהנו�ואולי�ס���סיוןכ"נ
��בעלה�הי'�ס���סיון�כ"ס�בנימיןבמוייה

צ.
�יבעת�אשכנ1י�צבי�הנ"מ�ב'�סי'פו(

�שם�הי'�א"ד�אבר"קשהי'
�הכת�אה�שרדף�על�אוהו�שונא�א'פו"מ
�של��ומנהגו�החרמ"ה,�עד�ימ"שש"ץ
�ש"ק�פני�לקבל�הי'�חיץ�בעלהגאת
�ההוא�האיש�הי'�ופ"א�ובשמחה,ברקוח
�עד�משם�זז�ולא�בו,�להתל�כנגדורקד

�כפיו�אח�וסופק�המיר�רוקד�והי'שנשתגע
�הוי�וכמשז"ל�מוהו�יום�עד�הפסקבלי
�נם�כתיב�נבר�ואמנם�וכו'�בגחלהןזהיר
�בנן�בו�נקמו�כי�טוב�לא�לצדיקענוש

�להגאון�שהוכרחו�עד�דא,�עלמשפחתו
�זקנתו�לימי�שמה�מקומו�לעזובהצדיק

��לבובה�ונסע�

�מקראמא�ב2ץ�כטך"ה�ה'�סי'קם(
�נפמר�ציפורל�מ'וזוגתו

�ןעקב�יצחק�מו"ה�ואביו�סס"נ(�דרכ"ט
�אליעזר�להג"מ�ותלמיד�דפ"ק�שו"ב�ג"כהי'

�קראקא�דפ"ק�ר"מ�אז�שהי'טריוויש
�ושניהם�וסת"ך(�סד"מ�נפ�טילך�ת"סופסגת

��במפרו�כ"פמובאים

קונטרס
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קכוציץ�י'יח"אשארית

�הרשב"ץ�רצנניר2�אחרון�קונטרססו(
�רבניה�משםהביא

�וכו'�ההום'�לקושי'�הי'א'
�והנה.

�להרבניה
�המחבר�אמר��ל�הרמ"א�אחוה�סריםמ'

�שמוח�בין�שם�לה�וליחד�ביה�להלבנוה
�הנשום�מבל�לפניו�וחסד�חן�ותשאהגדולים
�גדולה�קנאה�לציו"ן�וקנאהי����ת'טח�
�המצוי.נוה,�נשים�ון,�צ'�לבנוה�גם�ציוןלבנות

�שם�בעלת�דרשניות,�חכמניוה,צדקניוה,
�הגרולים�כשמוה�שמוה�להם�קנואשר
�בעדינו.זכוהן,�יגן�והעשייה�האצילותבעולם
�ק�קזניין�במאי�נשי�והני�נחלהן,�יגרעומדוע
�ק�הפקיד"ן�טבקש�ומי�הביהה,�אוהם�מאסףמי

�נחלה�להן�נם�ינתן�נחן�אשרומהראוי
�יעקב,�ביה�שארית�תאבד�שלא�אחיהןבהוך
�הרבניה�שם�כמו�לנצח,�זכרן�ישכחושלא
��חי�מאנזי�די�אברהם�ר'�בה�פוילאמ'
�רבים�ביאורים�ח��יחיאל�א"ר�סס�ט5
�השובחה�נמצא�רש"י�של�ובהו�מ"ח(ס�
�ט����ה��טסס"נ�אביה�השובותבתוך

�בהמ"ם�קופיא�סולם�שרה�מ'הרבניה
�סי'�כסקדתת�נטוכס�נזכרת�הנפשהשארה
�רבקה�מ'�הרבניה�ממוך*ג��תוסרי�קסתך
�מ'�הרבנית�מע"ח(�רבקה�מינקתבהמ"ם
�חויי�בעשוייה�הגאזן�וקנהחוה

��� �ברכי�בהמ"ם�דבורה�מ'�הרבניהגסקדמס(
�אשה�בילא�מ'�הרבניה�טסס"ד(נפשי
�מו"ס�גכוס�וו"פ�נקדנית�ט'�הממ"עבעל

���

�זכרון�����קרינדל�מ'�הרבנית
�ויסה(�פ'�תרנומ6�מיג'�וס'�סי"ניוסף

�מענדלש�ר'�משה�בהג"מ�אידל�מ'הרבנית
�ואהוהו�ת��ס'�גוסס�יוסיפון�קצורבהמ"ס

�תטנף�ע"ס�א"ר�אבד"ק�שאול�הנ"משל
�פנים�בעל�הנאון�של�ודורהו�סתחכר(ע"נ

��לטובה�שם�נזכרה�עה"היפוה
�ובפנקס�בעתיו"מ�בהנ'�ראבריש�מ'הצדקה

�באמ"ר�עלי'�כ'�דפ"קדבהכ"נ
��וכו'�ארץ�קצוי�בכל�כמוהה�שאיןהצנועה
�ונקראה�יעקב�בהג"מ�רופא�מ'הצדקה

�גאלרע-�דיא�הזהב�שושנהבשם
��לבוב�בק"ק�רשזא(נע
�מרגליות�מהר"מ�בה~און�אימא.�מ'והרבניה

�הלכות�בהרבה�בקיאההיתה
�נפטרה�ואחרונים�ראשונים�בשי'בע"פ
�שנים,�צ"א�בף�ליטא�מדינה�מרץבעיר
�כתורס�חייכות�סגסיס�ונס�מז��קמרווככר
�דכריס�ס6ר�ט5��ף�סס�סחיי3ותכד3ריס

��ס"ו(�סרת"ו�עיפר�סכרטק�יס
�בה"ס�מהמבורג�האמל�גליקל�מ'והצדקה

�תרכ��ססד"נו�הזכרונוהמפר
��הפ"ה�בדר"ה�במיץנפמרה

�ס��ס6סף�טת����מאור�הרבהוכדומה
�להן�גם�לבנוה�להבנותהראויוה

�אוהן�ובפרט�ביתה,�בנתה�נשים�חכמותבית,
�צואריהן�ופשטו�קד"ה�על�נפשםשמסרו
�העקדוה�אותן�המוקד�ביה�על�ועלולמבח
�רמוב�שם,�להן�ולעשות�להזכר�ראויוהודאי
�וידוע�יחשב�גדולה�ולמצוה�הנשים,בית

�הב"ה�שהבטיחן�הבמחה�גדולהסשז"ל
�בזכוהן�י"ז(�נרכוס�האנשים�מן�יותרלנשים
�ונעלה�לגאול�ועהידין�אבוהינו,נגאלו

��בימינו�במהרהלציון

�
ש*

���בהג"ה�ושאול�וסג"מ�א'�סי'פז(
�אברהם�הג"מ�ותהנושם

�הג"מ�ה"ל�חהניו�ב'�ועור�וכו'כהנא
�ה"וו�יצחק�בהג"מ�ולאזיץ�אבד"קאליעזר

�יאש�אבד"ק�ישכר�והג"מסמניסלב
������הנ"ל�ליבוש�הג"מחוהן

�בהג"ה�ע'�גבירול�ז'�ר"לט�ל"א�סי'פח(
�המדקדק�ומ"ש�סקכ"ד�שם�

�שלו�קרובות�מחזור�בהקדמההרזה"ה
�והוא�יצחק�בר�ר"ש�הוא�הספרדידרשב"ג

�דסגנון�חדא�מועה�אלא�אינו�רקמןריש
�כמזרח�זם��ורחוקים�מהאימים�אינםלשונם
�צחה�במליצה�המה�רשב"ג�דפיומילמערב
�חנכות�כהר�כתו�הספרדים�כדרךוקלה
�במליצה�המה�רשב"י�פיוסי�משא"כס5ו(
�פיוטי�וע"ד�במדרשים,�ובלוליםככדה
�הרומה�פ'�רש"י�כוון�לזה�ובב"סהקלירי
�והוס'�א'�ואיכה�הבבלי�בשםובשה"ש
�וא"כ�מכ"ט(�מסרס��ועסקת�מ"בהולין
�לשון�להוציא�תו�ול"צ�בעסה"ד�עםהצדק
�מששומו�חס"ס(�נ'�נסכת�נ6ו5סהפייס
�מרדכי�דר'�שם�עוד�מ"ש�ולפי�ע"ש,

הקמן
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ובידן�ש'לח"אסטארית�
�בשם�בשה"ש�רש"י�שהזכירו�הואהקטן
�הוא�ע"ש�בבלי�שה"�מזה�ולמדנוהבבלי
�גם�שחבר�והוא�להנ"ל�כוון�ורקטעוה
�ור'�דפסח�א'�ליום�שדיך�שניהפיוט
�וראנה�צאנה�מן�רק�חבר�הקמןמרדכי
�וכמש"ש�החסרון,�להשלים�דור�מגדלעד

��ס�ס(�שלחיך�פיוט�קודם�בעצמוקרזה"ה
�סור�לו�שגילו�עד�רקט"י�ליה�סי'סט(

�ומדי�וכו'�אותוויתנכלו
�ברי'�אנא�מ"ש�עוד�אזכרנו�זכור�בודברי
�רהרי�והוא�הפשמ�ע"ר�ג"כ�לפרשוקלה

�גבי'�שייך�ואיך�ההתפעל�מבניןויהנכלו
�ועכצ"ל�יוצא�פתל�שהוא�אוהומלת
�מלת�דגם�משום�ואך�אתו�כמודהוא
�רש"י�כונה�נדע�לא�ועוד�כהי'�חפראוהו
�עמו�הי'�גם�להוסיף�הוכרח�וע"כ�הואמה

�ואח"כ�עמו�אתו�כמו�תהי�כונתולהודיע
�ור��אליו�כלומר�ולבאר�לפרשהוסיף
�איך�דתות�נכלי�תושבים�שהי'�שדותי�ט5

�פרדו�מדור�מסכיל����להמיתוובמה
�ערס�

�הכ"מ�אביויברשס
�ע��ירקות�מוכר�אברהם�בהנ"מליבוש
���כ��לובלין�אבד"ק�הי'�ע"י(�
�סרתכ"ס(�קו5רוח�רענן�אזרה�יבמי�שכןגמ(

�הי'�דרש"י�להוכיחהאריך
�חגיגה�במם'�מרכ'�מהרמב"ם�בזמןאחריו
�לפנים�מה�המורה�שפי'�מה�בזה"לריש( �לם'�וכונתו�רש"י�לשון�דהוא�וחשביכו'
�רק�דוהו�כן�ואינו��ש,�נבוכיםמורה
�ודרכו�רי"ר�מתוס'�והוא�הגליון�עלהוס'

�והכניסו�כידוע�המורה�פי'�ערש"ילכתוב
�שהוא�מחמה�בפנים�אח"כהמדפיסים

��כ�ל(לרש"י
�מכ"י�כעה�נדפס�ז"ל�לרש"י�האורהוס'

�קס"נ�ע'�ז��ח'ן��סנפן�תת"ימס"
�המבקר�החכת�הרב��י�סע����

�מבוא�ם�מלבוב,�נ"י�באבערמוהר"ש
�שמונה�לו�מלאה�ליום��ל�רש"ילזכרון
�חתוז�כ"י�למנוחות�נסע�אשר�שנהמאוה
�ספריו�שאר�נם�ידפסו�ואח��תחס"ס(ך�

�ספר�רש"י�סדור�כמו�בכ"יהנמצאים
�עם�חלקי�ויהי'�והיתר�איסור�ום'המדרים

��הרביםמזכי
�אבדתן�שלמה�מן"ה�מ,�סי,�נ( �ההוא�האיש�יעלהרביב

�ק"ק�הדרך�באם�ונפאר�לאה"קמעירו
�המחנר�הזכירי�וכבר�הק)ן'ט(�ס'שאלוניקו

��כ"ט�סי'לעיל
�אבהק�טכמראל�מך"ה�ק"מ�סי'�נ(

�להג"מ�גיסובומסלא
���ס��ליבויכם�ר'שלמה

�ס'�ח��הךןי�מנהח"ש�קי"ז�מי'�ך(
�ונדפס�וגו'�שבעהנחלת

�בעשרת�להגאון�יקרוה�הגהות�עםמחדש
�מרי-ית�שבעתי�ומאור�זצ"ל,�ומשיבשואל
�קדקק��ךכ;י�הו5ד.ח�הצדק�יר�מ'בקראי
���צח��ל�צינ'ן�מוהר"א�המנוחלירידי
�יצד.ק�נאון�על�וכפרם�בכשריםלחשוד
�יבק�ריט�ן�מהחלה�נוטה�שהייכמוהו
�יבפ-ם�ד;קא,�מהאי�ור"ל�ימ"שדילי'
�ואבני�הה.�אדנ.�על�רק�בנוהים�דבריוכי

�שם�הסד-�בשער�ומצא�שחפר�במהבוהו
�ב"ן�מילייה�הללו�במלת�השנהפרט
�דרש�ובמח"נ��ש,�הי"ג(�ב"ארו"ר
�ס'�דכ4�הכלל�את�דרש�ולא�הפרטרק

�כירה�הורה�בהדרו�כלול�שבעהנהלת
�יק�המה�תשובותיו�וכל�שמיםויראת
�אי��וחבטיי�מנו�צדיקי�גאונימגדולי �הנאין�ובפרם��השובותיהם�אליוהריצו
�הויי�בעשויההצדיק

�שחג-
�בנגדי�כהניו �רי��בם'�ב"פ�כהי�בבל�עליו�ישיגוהשג

�הי'�וחם�ג��ה�נ.�חוט�בס"ס�כןוכמו
�ליה�ודאי�ח"ו�דופי�שמין�שום�בויודע
�אייש�ארש"ו�ב.�ובפרם�מיני'שהיק
�לכל�המ.ד�בידו�שלופה�חרבו�ועטברזל
�ויטטאל�יס.ן�לנטות�המטיה�בקצההנוג;
�ישרא4�ממנהג.�קל�מנהג�אףלשנות

�נ'טא�ולא�ותורהי�משה�דתואמונתו,
�היא�סם�וגדול�קטן�א"ש�לשוםפנים
�זה�ווילת�מפריו,�שערי�באי�לכלכירוע
�כ"ל�לדקדק�ואין�כדבריו�ממש�שוםאין �ואולי�המדפיס�של�השנה�פרט�נוסחעל
�רק�השבה�פרט�המח'�הקרמת�בסוףראה

�כשבא�שנים�ג'�ואחר�דו"ד�ב"ןמשייח
�השנה�פרט�על�הומיף�הרפוס�לביתהס'
�הם'�בשער�וכן�נ��העולה�ב"א�תיגגם

�נ.ן�אליעזר�להצ"מ�אליעזר�רבי�משנת
�שרוב�רג"ע(�מ'�ה��עסס"נמניקלשפורג

�מצאנו�ספרו�על�הסכימו�זמנוגרולי
�ואיל�ן�הנ"ל,�השנה�פרט�ג"כלהריא
�יומא�דכל�משום�זמן�אכל�דקאיבכונהו
�יתנוצץ�ודור�דור�דבכל�וכידוע�הוא,זמנו
�יהי'�הדור�ואם�בו,�ונולד�רוד�בזשיה

ראוי
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קכץציוץ�ש'א"אשארית
�בב"א,�לפנינו�ויראה�ןהגלה�אזי�לכךראוי
�נא�וראה�שיבא�בכ"י�לו�אחכהוע"ד
�הובע�הב"ה�במיתהן�צדיקים�גדוליםכמה

�מטחן,�אתרי�המספר�והרפתן,עלבונם
�שועל�נשיכת�בגהלהן,�זהיר�הויוכמשז"ל
�ולחישה�עקיצהן,�עקרב�עקיצהנשיכהן,
�שנתפשט�אחר�קם�בזמן�כי�לתישהן,שרף
�בחצי�ומת�שים,�לישיכה�נתבקשספרו

��יכפר�רחום�והואימיו
�שהוא�וכנראה�ר�נ"י�מי�קס"ה�ס(

�הנ"ל�הגדול�שמעוןרכינו
��הרוקח�שהזכירו�הפיימניםראש

�הלסיד����ראיינך�קע"ב�סי'��
�פיז�הנ"מ�וכמ"שרש"י

�רבינו�וצ"ל�שם�טים�ואולי�וכי'דהפלה
�וע"ש�בסמוך�הנזכר�רש"י�תלמידשמרי'

��מ"ץבהג"ה
�ומשאנץ�משס"א�קע"ח�מי,��

�השובזה�הרבה�לוויש
�הרבה�לו�מצינו�הרשב"א�בשו"ת�ונםוכו'

�ולפי"ז�עלי��חתום�מר�ואשרהשובות
�בחי'�אמ"ש�משם�כלל�להקשוהאין

�סק"ה�מ"ו�כלל�במניי�וכמ"שהרשב"א,
�הפמ�ג�על�צע"ק�ולפי"ז�ע"ש�קמאבתי'
�ורק�עיקר�שאינו�ע��שכ'�סם"חיו"ד

�סם�עיין�ולא�בחשובה,�אח"כ�בושחזר
�בו�חתם�דלהדיא�הרשב"א�בשו"תבפנים

�לו�זכין�בחתומין�ועריו�משנוא,הרשב"א
�בדרך�רק�שכ"כ�ק"ק�המנ"י�עלוגם

��ס"ס(�ע"שאפשר

�מאוסטרפול*�כמךהר"ש�ק"פ�סי'�ח(
�קהלה�ס'�חי'�מ"ץ�הנהוע'

�לר"מ�הוא�הס'�עיקר�ואולם�וכו'משה
�הובא�ורק�הכהן�הדרשן�אברהםבמו"ה

��מדבריו�הרבהשם
�מךיטס1ררנר�טבטיטךן�קפ"ד�סי'�ט(
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