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�ה5כופ�ונסיף�מעמרות�לסרר�הפי'�ה'�ת

�וגגו�כ'ה"ע
��ע"ס�סתענור,ת�סור�הנפרס�גחם"סר'
������ז5�מסה���ייןות

�מ"ממערכה
�מס"ס�וכן�ךנ"ו�נרשת�תוס'�חוכך�נזהח

��ר"מ���ר"ח�כסס�יע*כ�די"כנתוס'
�קוסי'��ק�ו5פי"ו�הוא�רהוא�ואפשרסס

�ח��כחסוכהסרנם
�מקנס�כסוס�יויע�כר'�הר"מ�גורר�ך��ע3סס'כ

�ע"ס
�סי"נ�נס'�וכן�וכו'�נשיא�הי'�ילנר�גלעות

�ע5�כ5כהיותו
�וכנוע�מעיר�וגרע�רכ�ככר�סי'�מוכסמו

��ע"ס�ס��סי'כר"מ
�סרור�פ5ר�כסיעת�ומ"מ�����גפטר�ק"טות

�חתע��מס'�י�ריס�נחייתססנ"כ
�חחקת��ל

�נו"ןמערכת
�דח"ק�סוכרוגות�ונס'�ועלקי�נהגים�י��ת

�ת�תי�קר6ק6�� �וערקי�תו"ס�היסים�ה�וף�סת�יו��כוסתכ'
��ת"ח(�גיסןני

�עמערבת
�גפטר�מזכתו�גוסה�העתקת�וקפי�ארר�א'�י"גות

�ד�הכגיס�והןנ,�וע'�רר�

�פ��
�כהקימת�ועסיס�האזרחי�איתן�ועשו"ת�ה'ה

�ר"ח�ס'המו"ל
�י*נ�ס"ק�גפטר�הו��נתו��וכגו�ס�ס(ן"ק
�וויען�כק'�פער�סג"מ�יוחק�כגו�וכן�ספתסכט
�יסר��מפס�מו"ס�סס�עוד��ס��סכטי"ו

�ז:����סיון�כ"כ�וז5�סנ�����כמו"סיסר5

�שי"ןמערכת
�נ'�העתיק�גס�הפילוסופים�דעות�ס"וות

�ל6כנת6מריס
��תרכ*ט(�כר5יןרס"ר

�ומ"פ�הר�ס�מת5תיךי�באחד�והוא��כות
�ס�כ�פ*ט�כ"ככבנ"ר

�סמע'מ�כמ"ר�הרמכ"ן�ל6�וסר�ס�ג�והרנוכ"ס
�סס
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�סדרורים�ח"א�פופרים�יפלימת�המקון
�ול"ומערכה�נמערכה

�יוסף�נר�סלף�סר����אברהם�ההר�דו�
�מקר6ק6�פרן�כרהסגר'

��ד�תמית�מנת�מס'�ע5�סר�ס�סי'סמ"ס
�חי"ט(

�דרעזי5�מ'�קסתו�מייזליש�אברהם�ר'פ"נ
�דר"ח�כ'נפטרה

�כ0נ"ת�מ6סתו.הר6סוגה�סרמ��ת�סס'נמנח
�קמרי�ס'�כמקדמת�כמ"פ�ו��מלוכליןסכג6
����התן�סי'��ייוילם����זמו*סרכרני

�����
��גיסן���סיון�כ��י��ת
�יסוי�ס'�ססי"ל�סי6�����טריוויש�ר"אס�ז �ג"כ�חקרם�רוח�ע5סיריס

�ס'ך��טהיריגגן�רות�על�וזהר�זהכהסומי
�דוד�מגן�כס'�מיס��ט�נעציל�ר"אסנו"ד

����תט�גי��ר"ד��
�נוהריהסרכ

�נעריי
�סנ'�כן�סי'�ר6קוכ���ק

��ח'�סי'�מסרס�וכיח�ע"ס�ח"ןכט5

�נד"ק�ס6ו5�כמנ"מ�ליב�יהודה�אוני'סג*נ
�קר6ק6

�מק6מרג6��ס�כמו"ס�ליב�יהודה�ארי'סג"ג
�נ�גי�סו"ת�סג"מכע5

����פיין�נח"כ�הידע�הגבון�וולסנחרקי.
���ע�הנ"מ�נכדפהי'

�יכ�ר'�סס�נס�גקי6�הי'�ליב�ארי'סלט
�סג"מ�הוחגו�ט"מסים5ס

��ד5כונ�ופו"מ�וקוו6���ק�פיטןלפריס

�במערכה
�סג*וו�גנותיו�וקהי�והתגיו�בער�ישכרס"

�ך6כרגוי5�נד"ק���יהוסע
��ונ5ין�כדזק�מקירוהנ"מ

�גמערכת
�����נרסון�מרדכי��ע�ח,הס�והי'�נרשוןר'

�מרדכי�סגת�מזהת�ס'�כסטרמ"מ ���ע�סי"ד�היים�נוו"ה�כנקדות�כיןנרסון

�רבמעדנות
�סנ6ון�סמח'��ת1�ונ6�וסנר�צימלש�רודד'

�ס�ה�ד'�מערכחחיד�
�מקר6ק6�דוד�ר'�ונסו�כעעות�סימ5ין�דודגסס

��ע"פ�תנ6�ס'�סיוגתן�כפי'ססוכ6

�אלקיים�מפעלות�בהמ"ם�שם�בעלר�
�יופי�כ5י5ת�מס'�העתקתיכ'ו

�ר"י�כבה"כ�טעות��������הרה"גידין'
�וס�ע"ס�כססכ)וס���ורק�המחכרו��הנטיס
�דק.�וספרסיס�����ויעף���ו��לכו

��ע"ס����

�חמערכת
�הרמנ*ס.�כסניף�����י�אלוף�חפץ�מרסי'נ

�יוסף�ר'�ותעמידוכלגיתו
�ס'�הו6�וכן�חסן�מר�סמלות�ס'�יסורסנר'

��התלות�ס'�כסקדתחו�הרמנ"ס�טסוכיר1סמ5וח

�יו"דמערכת
�כמוס�יסודס�תחימתו�וזמו�ריין�ריימט"ו

�מחגוה�וידידי�ש�וכי"גרבוכן
�רזי�דסו6�����יונס�ווטטסט'יןמרס"פ �כמו"ס�נ6�כמרס�יעניג�רבכו�כס"ההמוכיח
�וו6י"נ�טוי,�גרסון�יהורס�תו"ס�כסרגייזיק
�י�וסות�גרעון�יפוזם�ייזינ�נ6�זעיינר"ת

��נקנן�ה��קכ5ה�ו6ס����יסתמם
�ם"ל.���סמ"ג�כס'�מת�אוטוליננ�ר"יסת'ג
�גכפ5�נטעות�אלנאוי�ישראל�יעקב�ס'סי'

�וככר�כ6ןפתו
��תט��סי'�יו"ד�מטרכת�כח"ב�סמונזכר
�כטויס��חק���יצחק�במוזיה�יעקב�ע'סי'

��יעקב�
��חסון���י��אלול�א'�ע"כסי'
��חסון�כ"ח���אדר�י"ג��סי'
��היד����חידהמס
��ועח����ועח"א�ס"טסי'

�דקדקתי�כנסר�ומגס�מקומו�קנה�ושם�ק"גס"
�רציתי�קסעסעוד

��תסדס6תת
�ע'ו�תחמס�ו��וכו'�הלוי�ר"י�נ"טסי'

��ותו�הגיגו�כוגיו�
�ד5ר�ר"ג�סווקונ5�סנ6ון�נגד�חרמו�כפרסוזמן
�וכן�הס�ס�כע5�הג'�גס�גמש�סחחומיסונין
�סתקונ5����נגל�מווי5נ6����הגלון

�סג6ון�ננד�יענ"ן�וסנ6ון�התניף�כע5מוסר�ז
��נרכס�כגס�וכר�ו"ת�נע5זי"ע

�הנוכל�סו6�וכעס�צבי�בטו"ה�ר"יטק"י
��סק"העי5

��חקע'ג���קע"ג�וכ��יצחק�ר'סקי*נ
�יו��מענדל�מנחם�ישע"�ר'�קי"מסי'

הנרץ
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עפרים�ח"א�סופרים�יפלומההיקון
�ךרת�ססד1�סקןוות�סם�כס!���הגר�
�הכניס�ס)�ג�ה�עיר���הכילני�עד�יהו

�ו��התולה�וזימי�וסככתו�קר6ק6�ק"קזסופר!ס
�ר'�מע;ד5�גווהר"ס�ההסיד�הג'��וכפרט

�נחכמה�יאת�עדר����נ"ד�ר�נינ�רס
�קר6ק6�סת"ק�קדור�הי'�גס�ט��שי'ונחסרות

��סטרת�תקין�וס'כ��
��המרס���החדשה�ביהכ"נ�קיטשי'

�למ"רמערכת
�כתס1נ,ת�נופ�וכר�ליפמאן�ר'��י'

��כת"יתהרי"ל

�מ"ממערכת
�כמסר��פמ'ס�רע"ץ�מק'�עורי'�מנחםס�נ

�האר"יהכחי �הערגי�קוס�מסמו�ט1רי'�ממס�הנ"מהו6
��מעורגי�נ"י���וו�ף�ז6נההנ"ת

�מיק�מסר"ס�עסו"ת�בפתיחה�ופמ"ג�ו'סי'
��קק"ססי'

��סיון�עריס���סיון�בר"ח��סי'
��ךר�ט"ו��ל�אדר�ז'��כסי'
�ס'�סי'�גס�וכו��משה�מרדכי�ר'��סי'

�תהגות�רךמעגה
��סמ"ט(�לקר6ק6�כתמכה�וסקי

��מעגם���שמואל�הנ"מ�חותןסס
�טוי�הו��הר�ודקי�וכו'�לנדא�ר"מ�נו"עסי' �גססת�ת�פ'�דףסס

�גן6��עור�בר'�מסה�מו"ה�נתורההרה"נ
�הג'�חתן��ס�מו"ס�ומס"ס�פ"נ(�חסרי�ך

��גת;וין�זה�ת"ס(�סכט�י"כ�ו�מהר"ס
�הח"ק�וכפנקס�מענדלש�ר'�סשה�ר'�ג"כס"

�ממרקס�כת"נ�המ��ו"ה�הרכ�הגגו�כ'���יפ"ק
�נהמ"ס�גס���לס�ת"נ(�החן�מעגל)נהגקמ
�יסר��לר'�סל"ס�וס'�תגתוד�ס�על�הברקמרקית
��הוי�כגי�תמ"נ(��י"ר�מטירלס�ר'�מב?כר'
�הסכתתו�ית������השה�ר'�מ"גסי'

�התמר�מפתהס"ס
�סירס�כמו"ס�מסה�סס����ררן(רמו

��מוריגת�פ?�מהיגטכ'ן���

�ביעיאנבין
����י"ג��ל�יגח���ג��רור�צ"ה�נ'סי'

�קכוערכרצ
��מכרה��ה���מכונה�הי'��פי'

�שי"ןמערכה
�לרו"ו�ר*וסיס�פכרי�ס'�ו��שאול�ר'�ה'סי'

�רפיותי�ע"כ�ד"רהע"ס(

�רסן�מאר"י�הרה"ג��ן�תתקרחלכרסני
��קראק,�כר"ק�יסמיל�הר?ג"י�כריסקנר"ק
�חו'ס�החן�עגבים�אשכול�בהם"ם�ו'סי'

נריס
�ג5ל5ל�הנ"ת�ח�היה?�מבע�ת'�דקתוסנע'ס
�סרס�מ'�הסגי'�וחתו��ליל�סס�ג?מ"סוילקיור
�עסיס�המ"ס�חת,יריסלוי��ה�הנ"ת�מתסיח?
�תפרסיסחי:�כחס�מי?ר"ס�האריק�הג'�ינילמאה
��סמעוגי���שמעון�נחלוז�גחןסי,
�סו"ת�הרכ�התן�זלמן�שמרי'�ר'�סמ"ךסי'

�מק"ק�דודמו"ס
�י�קר6ק6�נ�ק�הריף��הק�כהגקוו�����

טרפרימ�ח"א�ציוןישאריתתיקון
�אמערכת

���אלינהן�בן�נתן�ר'�כמו�אבא��סי'
נקה"ר

��יגחן�כן�גחוספ5�דצתות�לי�סי"כ(פי�
�ע"ס

�סטר����שאני�חפלה�לשון�ראוליכס
ההסירים

�יתו��ג��ן�ח"ה�כסונוכירין�המת"ססי'
�רב�כר�מר�סכרי�וצהרן�מסה�על�פולריסס5ג1

��מר�הי'��י1�סס�ממוטה��תר�כסהי'סי
��ע"ס�פסי�ר

�וכסיט�אביי�אבי�אפי'�להןביר�שלאסס
נסי�

�ויליגר�תטוח(�לפ'�כהורה�וו5ינו�וטכ"ו�ג"כרבו
��מסי�ח�ה'�����וגו'�הכהןולעור

�היים�נרי�ועסו"ה�הראב"ן�זקני�ול"אסס
��מת"גכ!קועיו

���טומי�רסס�כן�והערוך�הלק"מ�ושו"תסס
�ל"ר�ורכה�גהיוגין�הי'�כיי

לזרותן
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מדקריה�ח"א�יון�ישאריההיקון
�כך�סר�ר"ו,�רכיי�קררו�רכיו�כססיקריחו

�ג�הוריוח�סוף�וערס����ירוהס
�כסס�כ'�מסריה�ונדרסות�לאשתו�לקרותסם

��סת1�קורל�ד�סתסרי�
�����ריס�כגס"ג�ככוך�דרך�כסתם�סעמסוס
��עוה"כ�היי���עוה"ב�מ'סם
�לואנץ�משה�בהג"מ�אלי'�מו"ה�י*כסי'

�וסרת����סי'ותתהמה
�ונסוס�נגיד�פי'�ה*כ�סגים���ווירתייו6נק*ק
���ס6נוי�כק"ק����סג'ס�כ'�טי�נק"ק
�וכסכין�ופרידנרג�כו!ג�מ�אח"כ�ויותר��

�וע:י5�ר'�סג����וסי'�����ס5ךתה5וקה
�הרת��ד"מ�ס'�והעתק�ו6כ"ן�ר"י�כיגד1רסר'

�הזוטר���סרנו��הג"ס�כמתגה�ו�גיתן��
�קניו�חית�הזר�סה"כ�ז��סר���היו6ח
�יוו�ון�יעף�תו"ס�ההסיד�כהנ'�תססמנ"מ

�סק1דס�ודרך�סמקת�כסכו"ם�וכו'�סגדו5ססת�ן
�סוודר�ע)�ויסו�לדרת�ס'�כסק7מת�כקעורעכ"ז
�כעיר�וגמ��ידו�נסתכ�נכתכ��גן��

�ר"מ�ה��ה�הלדון���ד0ס�כניהת"דרמסנוט
�סרכ�ידידי�ע"י�עכורי�געתק����ונטוטיורי
��דפס(�סק5ו'ז�מרכני����סע�י5תסמו"מ

�במערערת

�והכני�מקראקא�אשכנזי�נרשון�מו"הסי"ט
שרו

�ונקי�וו!רס�קו5�יסתע������סגת�סכ5נורו
��וכוס�חתן�כו!ונ!וט'�ףזמר

�דמערכה
�נ"י����סי'�ס�ך�סג"ל�דוד�מוגגהסכ"נ

�סי'�סטרו�לסיפך�
��ימים�נ'�סס"ך�

�יסדמערכה
��תס��ר�מכח�כת�וכתו�יו"ש�הנ"מסה"כ

�תרתכי�נכרי�וכס'���זקתן
�כ'�����וכד"ק�����מוסר�ססס"נ
����ר'�וכובס�ת'ו"ט�כט5�חג'�כת�חגםכזס�
�וכע0ו*ת�סכיה,�כע5�הג'���ננו�כןמכריסק
�יו��כהג"א��תן��נ!ס�סנ"ת�החן�סי'כגס"י

��ע"סתנריסק
�נערג�ור�ס'�כהקדמת�מ"ם�כ"ץ�יוסףסמ"ג

�תייכ5ין�סכג6�סג"מ�ההןדה"
��טענההו6

�כע"נ�כועס���כהנא�נטע�הס"מ�חתן�
�דסג"תסחדס

�ועס�ת�כהגן�נטע�הג"ח�התן�סי'�הך'ףס5נ!ס

��תס���דורש�עתה�ואיסת"ו
��רכ"ד����רכ"ח�סי'�נו"ןסי'
��ויש�י"ג���ב'�י"ג�ראהס

�אפשר�אי�הלק�ניירלהדציא
�וז"ל�ופרחיה�כפתריה�משקדים�גבעים�ארבעה�ובמנורה�הרומה�פ'לפרשיוהנו

�פ"נ�הרמב"ם�וז"ל�ע"ש�וכו'�הכרע�תא"ל�מקראות�מה'�א'�זהרש"י
�וב'�משקדים�יחבל�ופרח�וכפתר�גבעים�ג'�מהם�וקנה�קנה�ובכל�בה"ב�מה'ה"ב
�קאי�אי�לן�רממפקא�נ"ב(�לי�הוציאו�בפ'�דאמרי'�משום�קירקום�הר"י�בשםהכ"מ

�בכה�אין�א"צ�אם�שאף�לתרווייהו�עבדי'�דמספיקא�פסק�ולכך�אכפהורים�אואגבעים
�דלא�מיכת�שם�רש"י�דמדברי�יהימא�המל"מ�והקשה�ע"ש�להיפך�משא"כהפסד
�ד'ששת�בכפתורים�משא"כ�וגל�גבעים�ארבעה�דבמנורה�בקרא�אלא�לי'מספקא
�הקנים�בששת�דקאי�רבינו�וא"כ�הא'�בקנה�דהפסיק�משום�לי'�מספקא�לאהקנים
�ל"ת�וראי�דבקנים�נאמר�דאם�ס"ל�דרמכ"ם�ואל"ק�בצ"ע�והניח�משקדים�דהכלמנ"ל

�המפורש�מן�סתום�כמדים�והיינו�מנורה�של�בניפה�נם�ממיפקים�ל"ה�אזימשקדים
�של�הכפתירים�גם�אוי�משקדים�הכפתורים�שיהי'�דמנורה�בגופה�נאמר�דאםאיו

�בנדר�יכניס�רהכל�הרמב"ם�פסק�וע"כ�ביניהם�לחלק�ומנ"ל�משקדים�יהי'הקנים
��ודו"ק�משקדים�יהי'�והכלהספק

����
�
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�היד"אלהוידוה
�אהבהעבותות

����נסה�רוח�לכיס�כתחנת�היברצוץ
�היותינו�הה"מ,�ה�ן�עיר'נחג1

�גהת�עסות�סיקכה-ו��הג)�תכריס,�חדכסס
�כיגותיגו�כרית�נכרח�זה�דכר�וע)�גיו5רג!רוח
�הו6�ראשון�וקיימ.ן,�סרירין�ס�ו�התגריסעפ"י
�סכט"י�כמספר�יס�עמר�סנים�הה*מסכלו
�גקס�הכת�רכה�שהכה����והכיס�סופגוגהי'
�כךכיקו���ר:ו�נ"ר�עסות�והב)�הגוףזיככת
�וקוקס�כדכד,�עג'ן�כהזקות��ך�הרררוה6
�כאגו�סגהי'�כגפסו�קמורה�גפסו�רעהו�ת�ס

�וכ"א�תפארת�רכה�הן,��ס�גגפס�עסרהגיס
�כב)�נומס�ממגו�הלק�ה��כ�ו�הכירו�ע5��
�איזה�יהי'�ח"ו�ס"ס�כסופן�נ�דו,�ככ)סם
�כ����יהד�כלגו�סייע�נוצגו,��הדער

�יסוכיח�ד3ר�סל�ותיסרו�סירו,�סכ5�כלנפרטות
����זיוה�עליו�סמע�ח"ו���הניודכ�
�קמר�הה"מ�גהגו�תהייכגו�הדהרונב�
�עלינו�ונוקכ)יס����הקבר�כהכריתהכתיג.
�כ��יטרח�נע,ה*כ,�וסיס����ולפורךמעכסיו
�ולתקן�ה5י)�����והן�כט1ה"ו�כעותו�הןמומו

�סיכך)��ה�ככן�מהכרתית�ח'���התוגהע;ות
�ת�יניף�וכ"י�כעוס"נ�כ��טרה,�חיגי�וככן
�פי'�הסריס�מן�יסגימו�היו�ס"ס�כ�פןהדירו
�גנט)�וכס�ע"ד���מהכר�הט.כ�ח�יקחממגו
�סקנ)נו�הג"ש�טוכח�כסכי)�מעכסיו�וכו'הלקו
�נתהייכגו�חכ��ס��כ5רהו�יהסתהף�מהכירוכ�
���כדיני�המנעי)�ויופן�צון�ככ)�גו"סכהיוכ
�הכר�לזתו����הט!כ�יו�למהון�סריסוכדיגי
�קהת�ט"וס;נור

�
�ממגו�נסנה�וסלק�ט1כו�ת

�ה6ר"י�מרן�ססי'�ע"ד�יהי'�ו�קרסיו�ת�ים
�כצופן�נתחיי3גו�ההון�ע"ד�טקסס��ענונוסים

����
�גחחנרנו�נתועדנו�כמענניו�ימד"�ושללא

�הגריס���כליס�גחחייכ�וגתקסרג.
�יס�וכלמז�הזק�ונעוור����כן,�מכ)כ) �כקרתו��הסתתף��ה1גיהו�נתסוכה�סוג�רעהח
�הג6מריס�הדרכים�ט)�כע1ה"כ�כין����כין

�וסייג�חמס�סכל�גתקייכמ�עיר�מסתת,ויותר
�סכלני�לטסות�ח3רתיגו�רו3�ס.סכיתו�טונזיני) �יסי'���גולת�סמוי�הדבר�וימסה�יתגסגכהו"ר
�גחר5יגו�טור�הכרתיגו,�ןרוכ�דו!וכה�וג�לו

�הכירו�ח�ממגו���יס�לסכה�פל6וגתהייכנו
�מריס�יכל�וכמנין�הכתס�תויגו�גרין�סרו,פי'
�קומתו���חנירו���ג1�לקוס�יכל,שיניס,

����נלכוד,�הפ5יר����גט)מ6�הידוררק
�ן�מסלתו�יחרין�סיין���כייס�כלנוס:חיסג

�הכירו�וסרך�ערכו�עדת�לב�לן�סר�וטיניקלחי
�נתתיי3גו�טוד�לי��לית�מפלגך�ולהין�סספסויון
�וגחהכריו�סנחעסרגו�ססו6�סרכי�לגלותסל6
�סל6�גתמייכנו�טור�כטולס.�נכרי���לסים

�כין�וטייר�הדירו�טל���סעסדס�סיסלמקפיד
�יהט6���חר,�ענ.ן�נין�סתוכח1תכעניני
�כ"ז�יפס�וככל�לכ�ככן�מיד�לי�ימחול�לליסיס

�כליו�מיד�כמדל"כ�יכסגו"ס����גתחייכיו
�גמירס�נכסכמס�סימור�יכל�יססכמניכחקתו"ג
�מנרט"ס�מימות�סיטסס�סססכמוח�כלכתיסף
�ערגו�כזגגה�ידיגו�ומעסה�עלייי�ס'�גוססוימי

�כרוד����לס"ייסעיו�סורגו�יוננסו,�ידייוומטסס
�ה��יריסייס�פטס"ע�ת"ס�מח�ל6וח��ו'סוע
�יכרך�ס'�מלוס,�כריחי�ת�לי�גיחן�סגניאסרר

��כעוס�עמות
�הדבר.�נכון�אמת�והנה�וקיים.�שרירוהכל

וקיים.

�אלנאזי�יו"מ�ס-ט,�שרעבי�דירוע�מזרחישלום
����בעליל�אברהם�ס"ט,�ארחאדיףשמואל
�ס"ט,�הלוי�אהרן�ס-ט,�יוסף�בכ"רמיוחס
�שלמה�ס-ט,�אזולאי�דוד�יוסף�חייםהזעיר
�יעקב�ס"ט,�דואם�פיראנדום�רודבלא"א
�פרחי�די�חיים�אליעזר�מצאמאנו,כימון

��ס"טרוזה

�����הכרת'גו�רוה�והסכמנו�גחוועדגו�עתההן �ה,הכ�בהרות�סג*�הר'�מכד�ז6ת�כהגרתיגוי
�כהנו-ס�הנז'�ההיונים�כ)�ע)יהס�וקכיו�נוטההתומי
�גאליקו,�משה�רפאל�ולייט,��תדל"כוכקנו"ס
��ס"ט�סאנגומקי�חיים�ישמי!אלאברהם

�גפס�ונכס�כ�ככ)�הג��ג5�עלי�מקנ)�גיגכם
����אשר�ן'�אברהםהעיר

�אלגאןי�יעקב�ופר�לכססה�יהד�גתוועזנועדןש
�עס�כגפיי�למסתחף�ויטס�פותיונפסו

�ייסר�ססכיחי�וחסיית�סנור�ססרוססהכרה
�חפ5פ�וכנפם�סלם�גלכ�לכל�כיסר�סכלולסייס

��ס"ט�אלגאוי����מתיהתמתי

�רפאל�סי'�הרכ�סל�גג1יו�מכיח�גטתק�סג"לכל
����כ�לסי6ידידי' �חייבם�סר'�מעלת���מ6ת

��י�ו�����פחס
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�סופרים�דקדוקי�
�והשנות�הארות�הערות�הנהות�כולל�הזמן�מיבני�כלכתביםו"

�בסוף�באו�עליהם�ותשובוהי�השלם�הנדולים�משםע"ד
�עלי�וחביבים�המחברי�מלת�בחתימת�לבינה�חצאי�ב'�בתוך�אותבל
�גאון�ה"ה�באדירים,�אריר�וראשון�ראש�כספירים,�מאירים�סופרים,דברי

�בהם'ס�זצ"ל�אסטראב�אבד"ק�פלאצקי�רפאל�דן�מאיר�מו"ההנאונים
�ישראל.�וחמדת�חמרה,כלי

א.
�בסיפור�כ'�אות�ציון�בנשארתא(

�בשםהמעשה
�הגאון�מאביו�ששמע�מה�מהרש"סהגאון

�שמועתו�אין�ע"ש�ז"ל�הת"סבעשו"ת
�אצל�הי'�החת"מ�כי�אחרי�כ"כמכוונת
�בשו"ת�כמבואר�הקמ"נ�בש'�הי'הנו"ב
�שלמה�בנין�והס'�שלזח�סי'�יו"דחת"מ

�לא�וא*כ�תקמ"ד�ש'�נרפססנהדרין
�שהנ'�להיות�יוכל�אמנם�הדברים,יתכנו
�מאז�להר*ן�שיאסר�ההחת"מ�צוהנו*ב
�ואדרבה�כן�עמו�ינהג�לא�שהואז"ל

�וכש"ש�בו,�לעיין�יצוה�מפרו�ידפיסכאשר
�בתשובת�מא"ר�מוהר"ש�להנ'בתשובה

�וזולת�ע"ש�ק"א�סי'�אויה�מהדו"תנו"ב
�להיות�יוכל�לא�וכי�המיהתו,�אדע�לאזה

�אצל�הפעם�עור�הי'�חת"מ�בעלשהג'
�נפשי'�נח�הנו"ב�שהרי�נו"ב�בעלהנאון
�צאהו�אחר�שנה�י"א�תקנ"ג,�אררי"ן

��המחבר"ן�הנ"ל�שלמה�בנין�ס'לאור
�הנאון�בשם�שהביא�מה�כיב�אות�שםנ(

�ז"ל�הגאון�מאביו�ששמעהנ"ל
�או"ח�חה"מ�בשו"ת�להדי'�הדברמבואר

��ע"ש�קנ"רסי'
�מעכ"ת�מאת�אבקש�ארחא�אגבנ(

�על�לסמוך�נוכל�אםלהודיענו
�מוהריא�החרש�שה"נ�בהם"ם�שלעדותו
�אות�גדולים�במערכת�שהביאוואלדען
�זצ"ל�מהרש"ס�מהגאון�ששמעלס"ד
�רעכניץ�אבד"ק�מטראסאווער�ליבשהנ"מ
�אטת�אם�וצ"ע�ע"ש�נדול�אדםשהי'
�סטראסאיער�מהר"ל�הרב�שהריהדבר
�והג'�הקכ"ו-וכ"ז�בש'�רב�שםה�

�התאבקות�בם'�מרורות�עליו�כהביעב�ן

�רבריו�וכפי�מש"ב�נכ"ע�והביאע"ש
�נ'ש�דק"ק�הג'�ע"י�כש"ץ�למאמיןהוחלט
�שע"פ�מהפאר�יעב"ץ�והרב�ופ"בפראנ
�שו"ת�וע'�דשם�הקהלה�אוהו�גרשודבריו
�שנתקבל�או"ח�בעל�רהנ'�סט"ז�חו"םנוב"ק
�וכמו�אח"כ�מיד�מקימו�על�דשםלרב

�הקכ"ט�שבש'�מ"ב�סי'�ביו"ד�שםשמבואר
�ובאמת�נרכנות�שם�משתמש�הי'כבר
�לרכרי�אמון�ונתהי�חשבהי�כבר�אנינם
�הנ"ל,�מוהר'ל�הרב�בדברי�יעב*ץהרב
�התנצלות�כתב�אח"כ�ראיתי�כיואם
�בו�הי'�לא�עוד�הנדפס,�מוהר"להרב
�אם�ואמנם�הצדק,�אתו�כי�להכריעכדאי
�לנו�יהי'�החדש�שה*נ�בעל�בפיאטת
�תמור�בזה�לסמוך�שאין�ברורהלערות
�יהעורר�כן�וכסו�יעב"ץ,�הג'�עלכ"כ
�ר'�רבי�המפורמם�הגאון�אוהבי�לכלעוז
�ולהצדיק�התנצליהו�נידון�זצלל"היונתן
�ולהמיר�הקשה�דין�ביום�מעיקרוצדיק
�אגיר�אמת�ועתה�העלילות,�כלטעליו
�מחסירי�הי'�החדש�שה"נ�בעל�הרבכי

�הרי"ם�חי'�בעל�ארמו"ר�הצדיקהנאון
�בריתי�ואיש�בתורה�עמית�והי'זצ"ל
�כהיותי�בביתו�אותי�בקרהיופ"א

�במו"ת�מעומף�שהי'�וראיתיבווארשא
�לאלקי"ם�נאמן�והי'�היום�רובכמעם
�בב"ר�עליו�לסמוך�יש�ובודאיואדם

�להעתיק�אמרהי�וע"כ�נאהבה,ועררי
�ם�וז��הנ"ל�החדש�שה"נ�דבריכאן

�הנ'�מגדולת�לי�סיפר�מופרוהנר"ש
�מאור�והפליג�מטראשאוורמוהר"ל
�וערה�ישועות�פועל�והי'טקדושתו
עירו�אנשי�עליו�ריננו�ועי'ז�נוראיםמיפהים
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�מופריםדקדוקי
�הש"ץ�מכת�שהוא�לממצה�שמו�ושמועיטו
�כשהי'�אחת�ופעם�כמחריש�והי'ימ"ש
�שמץ�ימצאון�אולי�בכליו�חפשובמקוה
�לבו�ובמרירות�מאוד�לו�חרה�אזידבר
�מרבית�שכל�עירו�אנשי�וקללנאנח
�אך�להם�ישאר�ולא�אנשים�ימותוכיתם
�הי'�עוד�והנרש"ס�הי'�וכן�חר�ברחר
�לעיר�שהעתיקו�ואעיט�מהם�איזהמכיר
�הצדיק�קללת�בזרעם�נתקיימהחהרת

��המחבר��שםעכ"ל �ג'�סי'�חיד"א�בתולדות�מ"ש�וכנדי(
�בהם"ס�דחברון�מהרבששמע

�הג'�אצל�חיד"א�הג'�נהיות�רחמיםשערי
�בדרך�מכתביו�תאבדו�בפפד"ם�פנ"יבעל
�לו�האמינו�ולא�כראוי�איתו�כבדוולא
�סרמ"יס�גי�ברכ"י�ס'�המחבר�בעל�הואבי

���
�קושמא�מגדולי�מכתבים�שבאו�עי

�נדפס�כרכיי�ום'�וצ"ע�וכו'וויווארנא
�פנ"י�בעל�הג'�פטירת�אחר�שניםכמה �עץ�כשלימות�טוב�טעגל�ס'�נדפםועהה
�כרברינו�שמה�ומבואר�מפוזנא�הרבירירי
�שער�לס'�מניעין�הדברים�דאוליוא"ל
�וכי�ועור�תקי"ו,�שנת�בריש�שנרפסיוסף �זולת�אף�בעולם�שמו�טפורסםל"ה

�צעיר�ועורנו�שמו�מרבן�וגדולחבוריו
�מריץ�הי'�שנה�עשרה�ארבע�בןלימים
�בכסף�נחפה�בעל�הנ'�רבו�עםאגרותיו
�בן�וכשהי'�גס��ת"נ�ס��סייסעוזית
�בחברון�אשר�מזרח�פני�האיר�שניםמ"ו

�ק"ן�כולל�דבר�העלם�מפרבחיבורו
�עודנן�ישראל�מגדולי�שנשמטושמטות
�ע"ש�ד"ע�אומץ�יומה�וע"סבכתיי

�הספר�בראש�תמצא�המכתב�סיוםשהמחבר�
��ע"שבהפנטה

ב.
�אברהם�מו"ה�הנפלא�המבקר�צם"ס,�הרסים,�גן�המפורסםטהרה'נ

�השלשי.�שה"נ�בהס"ס�אוטינגאסג"ל
�תרם"ה�דוקלא�פה�לישראל�טוב�מזל�שנת�תצוה�ד'�יום�ה
�בקדמוניות�וחוקר�דורש�הה"ג�לבבי�בסתר�היושב�וחביבי�ידידיכבור
�מנחם�מר�צמ"ם�הנפלא�המבקר�כשת"ה�ישראל�גדולי�ותולדותישורן

�נצח.�יגה�אורו�הי"ו�קרענגילסאנרל

�מכתבו�יקרת�לנכון�הגיעני�בבוקרהיומ
�מס'�היקרים�העלים�חןבלוית

�מכהד"נ�ציון�טנחם�הנה'�עם�השלםשה*נ
�היקרות�בהגהותיו�עיני�שמתייכאשר
�דבר�הניח�לא�לעשוה�הפליא�כיראיתי
�ביתה�הביא�לא�אשר�קטן�ורברגדול
�ות"ל�בו�להתנרר�מקום�השאיר�וצאיוענף
�הנני�וכעת�לדבריו�כונתי�מקומותבכסה
�על�ציינתי�אשר�מהערותי�מעט�לוכוהכ
�שנעלם�מה�שלי�הנדולים�שםהנליון

��הכאולחמעינו
�אבד"ק�יצחק�הר'�שנ"ט�סן'�יו"ד�באוה�

�שו"ת�ממנו�ונמצאו�נ"בפוזנא,
�א'�בסי'�הויו�צ"ה�להנ'מ�צבי�נאוןנס'
�והי'�וי"ח�מי"א�השוהם�אבן�ובהייהוב'

�הקוזזת�ע'�מבאר�אברהם�הנ"מתלמיד
�ספרים�אוצר�וה"ל�תספרת(�עי�מןצטטי
�פוזנא�אנר'ק�יעקב�הג"ם�הי'�ובנונדול

�מעזריטש�אכד"ק�שמואל�הנ"מ�הי'ומקנז

�הלוי�יחזקאל�והנים�המג"ש�נכרורישא �יצחק�משה�הג'מ�אמי�קראטשיןאבריק
�הערות,�בלוחות�מובא�זלאט.ויאבד"ק

��צ"ע�הס"א�של�רבו�שהי'ומ"ש
�מבראה�הלם�ישע"�ש"ה�שצ"ח�שםנ( �בר�יעקב�ישע"�ת'�שמויב

�חיים�הנ"ם�וזלמיר�הי'�הלוי�ליבהירא
�ונפטר�אלעסק�אבר"ק�והי'�מבראהצנזר
�חוק�מ'�ג"כ�חי'�זקע"א�אייר�ףשנו

�זהב�תפוחי�ו%�השופר�כ"ת�עלומשפט
�חיבורים�נ"ב�אחריו�הישאיר�וגםונדפסו
�חימר�ממת�נדפס�וכעת�הקבלהבחכמה
�ו%�הסוד�ע"ד�שה"ש�על�חכמהבית
�הנמצאץ�השיעורץ�על�החכמהנתיב
�הנה"ק�נכרו�ביד�נמצא�כת"י�ויתרבש"ס

�הארכהו�מופת�אנשי�ובחבורימקאמינקא
�אודוהו

�תלמיר�וכר�של"ה�שצ"ט�ס"�שםג(
�נ"נ�מלובליה�וסהר"טמהרש"ל

כבר
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�סופריםדקדוקי
�מהרש"ל�הלסיר�שליה�המבקרים�הוניתיבבר
�רק�הוא�מורי�בתיאר�בספרו�שמזכירומה
�כ'�לא�ומדוע�מהרש*ל�של�הכטדמפני
�בהנ"מ�שלמה�מו"ה�הגאון�תלמידשהי'
�ר'�שלמה�ר'�נקרא�מלובלין�ליביהידא

�נראה�וכעת�סני��מהרס"ן�וגסו,יבוש'ס
�מהאש"ל�יצ"ל�ומהר"מ�תי'�רקלמחוק

��המחביר[�בזה.�ודימלובלין
�ע'�הו"ו�מנ"ל�ישעי'�מו"ה�ת'�סי'�שם�

�המח'�נ��העמירים,�ווי�הלויביה
�כהד-ג�על�ויפלא�ביחד�נאונים�ב'הרביב
�ישעי'�הר'�הדבקים�בין�הפרירשלא
�בעל�הנאין�ציד�הי'�הלוי�בית�בעלהליי
�ווי�הס'�אצל�בח"ב�שמזכיר�והשנישל"ה �בהגאון�שעפטיל�הג"ש�הי'העמודים
�הלמיר�הי'�הלוי�ביה�יבעל�השלייהבעל
�יוסף�הג"מ�אבי�מנריסק�משההנ"מ
�שור�יעקב�ולהנ"מ�ווירדבורגאבד"ק
�יעקב�הנ"מ�ואביו�יעקב�ביתבהה"ם
�חתן�והי'�חנוכה�זאת�ת-נ�בקראקאנפטר
�מאניש�הנ"מ�של�אחיו�חיים�אחיעזרהנ"מ
�הנזכר�ישעי'�וה"ר�ווילנא�אבר"קחיות
�אח"כ�ווילנא�בעיר�אותו�מצינומקירם
�ווירונא�מנטובה�פירארה�איטליאבערי
�בש'�שם�ונפטר�פולין�למדינת���אח"כ

�תנ"ח
�בש'�נתקבל�שעפטל�במו"ה�ישעי'והנ"מ

ן
�בונצלא�פירמה�לאבד"ק�חייו�לימי�כ"ח
�הכ"ט,�בש'�שם�ונפטר�ופוזנאלייפניק
�הב"י�עה"ב�הו"י�בשו"ת�שמוונמצא
�ממנו�ונדפסי�סם"ב,�השהם�אבןושו"ה
�לזקנו�ברכה�עמק�ע-ם�והנהו'חי'

�והנ"מ�מהרשש-ך�הג'�היוומהלמידיו
�א�כנזימבא-ר�אבד"ק�יהודה�במו"האברהם

�אשכנזי,�לוי�מו"ה�ל�סי'�למ"ר�בערךה(
�ואח"כ�בראר�מחכמי�הי'נ"ב

�שם�ונפמר�סטאניסלוב�בק'�אהלוהקע
�שלטה�עטרת�ס'�וחי'�הקי"ב�איולכ"א
�ר'�הרב�המה�ובניו�תמוהים�מדרשיםעל

�בראד�חכמי�מגדולי�נתן�ר'�והרבנפתלי
��מיפת�אנשי�בחיבורי�הרבה�אודותםוע'
�סי'�יו"ד�ערך�ח"א�סופרים�פליטתויה(

�חנליש,�ליב�יהודא�מו"הכ'
�יעקב�מו"ה�המקובל�הנאון�אתי�הואנ-ב

�דיעקב�דצניעותא�ספרא�בהם"םהמרליש
�דנהויזן�מאיר�מו"ה�הישיש�הרה"גבני

�מיכר�אברהם�הנ"מ�חתן�מלובליןאשכנזי
�כ"א�בלובלין�מוהרי"ל�הרב�ונפמרירקות
�לח"א�השטטות�בלוח�וכ"ה�שנ"ו,שבם

��הסהבר"ןע"ש

�אב"ד�והי'�נ"ב�אלגאזי�רי'מ�מל"א�שם�
�ע"ה:�הי'�עה"קושניהיובירושלים

�בהנאון�הו"ו�הלוי�יעקב�ר'�סס"ד�שםח(
�הנ-מ�חתן�והי'�נ"בהשל"ה

�חיות�יצחק�מו"ה�הגאון�אחי�חיותאליעזר
��רברבי�אפיבעל

�אבד"ק�בצלאליש�יצחק�ר'�מפ-ו�שםע(
�לו�מאין�ידעתי�לא�נ"באוסטרא

�לודמיר�אבד"ק�רק�הי'�שקבלתי�לפיזה
��המחב"ר[�ודורשיו;�דור�דורווע"ם
�חיי�בנבנשתי�ישראל�ר'�קכ-ו�סי'יו"ד(

�בן�בהיותו�נפלאההקדמה �הנאון�דורי�מר�אצר�נ"ב�וכו'�שנהי"ב
�נ"י�מבראדי�קלונר�בנימן�אברהםמו"ה
�מאא"ג�דר5�עצום�גדול�חיבור�כת"ינמצא
�בהיותו�שחי'�זצ"ל�מוהרש"ק�הקדו'טהנאון
�לנם�הש"ס�סוגיית�ע4�שנים�י"רבן

�מס'�איזה�על�חי'�ישראל�שארית�ס'נדפס
�צ"ה�הג"מ�בהסכמת�סג"ל�ישראללהבחור
�שהנ"מ�כזה�מצינו�ועוד�ברלין[אבד"ק
�מקר"ק������וסף�סג"מ��כןנתנטע
�י"ג�בן�שהי'�מם-ד�בק"ק�לאב"דנעשה

�ההדס��ת"ג�חריפתו�מגורלשנים
�מקאצק�בנציון�במו"ה�יצחק�ר'�שםי�

�בבראדי�שני�דרשן�הי'�מלפניםנ"ב �דובנא�לק-ק�למ"מ�נתקבלואח.כ
�יעקב�הג"מ�של�אחיו�נכד�והי'ומארטקוב

��קאיולי�וק"ק�לוקאמ'טאבד"ק
�ב"ץ�מן�מנחם�ר'�כ'�סי'�מ"מ�ערךיכ(

�הנ"מ�בן�והי'�נ"ב�רשיך,חהן
�בהנאון�ולויצק�סמעפאן�אבד"ק�כ"ץמריכי ��האזרחי�איתןבעל
�מרגליות�משה�מרדכי�ר'�סכ��שםיג(

�מרנליוה.�שמואל�מו"החוחן
�טענרל�ר'�חותן�זצ"ל�הוא�מעותנ"ב

�מרנליות
�בהמים�במהר"ז�מיטה�ר'�ס"ה�מ��שםיד(

�אבד"ק�הי'�נ"ב�משנהמגיד
�משה�הג-מ�נכד�ופינמקדראנאטשין
�הגאונים�אחי�סטריא�אבד"קאלימלך
�ומו"ה�טישוויין�אבד"ק�ירמי'�אליעזרמו,ה
�אליקים�הג"מ�בני�קרילוב�אבד"קיצחק

�זצ"ל:נעץ
�נימו�הירץ�נפתלי�ר'�ס"ז,�נו"ן�ערךסי(

�אא"ז�הוא�נ"ב�יקרות�אורשל
��תצ"א�מנחם�פירח�בזאלקאווינפטר

�הנחמד-�ספרו�יגמור�מתי�להודיעניונא
�רראות�מאוד�שיקקה�נפשי�כיבדפוס

את
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�סופרים�דקדדקי
�ערכו�חין�כיפעת�ומבברו�מוקירו�באהבתו�הדפום�מבית�בהופיעו�הנפלא�ספרואת
�ורם�המתעלם�נאמנו�ואוהבו�ידידו�הנניובזה

י 4 ���י
�אימיננא�מנ"ל�אברהם

ג.
�מורה,�כמוהו�מי�הטהורה,�מנורה�ומגדול,�מעוז�הגדול�הרה"גמכבוד
�שלימ"א�פרידמאן�דדאלף�זאב�מו"ה�הרוכלין�קופת�קדמוניותדורש

�טארנא�דק"קדום'ץ

��ב"ק�תסר"ח�סחת�ד'נ"מ
�כש"ת�וכר�הת"נ�הרע.�ה"ה�חקירש�גברא�האי�לכבודשוותר

�ה"ו�כ�ננגי~ן�יי�נמז*נמו"ה
�בקראקא�בהיתי�הן�כנהיאחדשה"ט
�השמעתי�מהרבתם�האסיפהעל �חבורו�על�הערות�איזה�אתי�ישכי
�מסופק�הנני�כי�יאם�אליה�להודיעובקטני

�נהעורר�א�ששד�חדש�דבר�ט�ימצאאם
�חפצו�לעשות�ני�ה�עכ"ז�אדם,משום

��ספרו�גלחן�על�שכ'�אותםואעתיק
�בן�כי�כ'�חיד"א�ההולדות�בתחילוז�

�כשהוציא�ה"�סנהמו"ב
�עשה�שאחרי'�ובשנה�יוסף�שערמפרו
�להלן�מאמרו�כפי�לי�צ"ע�תרעאאחורי
�כ'�שם�החיד"א�שעיטה�המפריםבמנין
�בן�הי'�א"כ�תקניו�נדפם�יוסף�השערכי
�החיבור�נודע�בכתיי�רעוד�וא"למ"ב
�השגת�ו�נודע�כבר�הדפמהו�בשעתא"כ

�מיד,�הרעא�אסורי�להדפים�ה"להגדולים
�מקודם�עוד�יומף�שער�ס'�נדפםןובאמת

�פעם�נדפס�תקכ"ו�ובש'�תקי"ו,�בש'זה
��המחב"ר[שניה,

�חיים�בס'�שהחיד"א�שמה�שמביא�מהנ(
�של�אפרים�סמה�מ'�מביאשאל

�כי�תימא�וזה�מרגליות�מהרא"זהג'
�אחר�נדפם�אפרים�מטה�שהם'נודע

�וואולם�ז�זאת�יתכן�ואיך�רז"מפמירת
�למוהר"א�אפרים�מטה�ע"ס�רקכונתו
�סי'�מ'�אות�בח"ב�הובא�הספרריארדים

���המחב"ר[ש"ג,
�שהנית�מה�מפרו�גוף�על�אציין�ועתהנ(

�צ"ע�ב'�אות�בהגה�א'בערך
�ששם�שכ'�ספחות�סוף�תים'�דבריע"
�שאייכו�עליהם�יתמה�כייליל�הי'�הבאבי
�אי'�קי"ח�בזבחים�ובאמה�שמז,הי'

�יוכבר�וברש"י�ע"ש�שמו�הי'דכייליל
�בח"ב�מעצמי�הדגרנהקן

��� �הטהב"רן

�הי'�בחיי�רבינו�אי�בענין�ב'�ערךז(
�הגאון�ע"ש�הרשב"אתלמיד

�מביא�הקמח�כר�רם'�בהסכמתוהשו"ם
�יסור�לא�הפסוק�על�כי�ברורהיאי'
�מה�בת"�רבינו�מביא�מיהודהיטבם

�ובחשף�א'�לכומר�הר"ש�רבושהשיב
�עם�צה"ל�המכוח�מביא�ח"ההרשב"א

��ע"ש�באריכותהכומר
�החיד"א�שמצע�ד'�ס"�ל�בערךס(

��תמצא�ע"ש,�הפמ"ארק
�להשב�שהשיב�מה�באריות�תשו'ג"כ
�ג"כ�מביא�ושם�חץ"ד�מל"ו�ע"שיעקב
�הגאי�חו"�אצל�שנתגדל�בעת�שראהמה �מזת�וכנראה�בשבחו�ומאריך�העשלמיה
�דב%א"ה�זה�רכל�ץא"צ�אצלו�לומדשהי'
�בהלכה�המצחיהם�בשערים�מרעשמו

�החיד"א�ונם�האחראים�מפריבהרבה
�בספרי�תשובות�דו�שיש�כ'בעצמו

�מאיות�פכים�בתשובות�ומהםהאחרונים
�בעריש�מהר"י�הג'�של�חהנו�וה"ח"א,

�וכמש"ש�אצלו�ונתגדל�העשלבהג"מ
�הנ"מ�של�מחותנו�ה"�מ"ץונםבהג"ה
�לי�בהסכמתו�וכמ"ש�ישע"�ח"ם�ר'ר"ש ��המחב"ר[�ע"ש,�ברורההלכה

�הלץ�וואלף�זאב�מו"ה�מ"ב�ח"ו�ערך
�יאלף�ר'�הנאק�והוא��

�בשבחו�הארל�לא�שכ"ח�החידושאלעמקר
�ח"�ספרו�ע"�כעת�לכל�נודעכאשר �בח"ב�בשבחו�הארכתי�ענברהרדה

��המחב"רן�ע"שן�ספריםבמערכת
�וכו'�סילוא�רי�חזקי'���סי'�ח'�ערך�

�ניסו�שהי'�נזכר�לא�מדועלפלא
�וגם�אמת�שפת�בם'�כנזכר�חגיו�מהר"משך

�רוקת�אלעזר�הג"מ�אצל�שואל�שהי'�לומצינו
��אבן�טורי�ארבעה�בספרו�א"דאבד"ק

שם
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�סופריםדקדוקי
�לפי�וכו'�יעקב�חיים�הר'�למעד�סי'�שםח(

�השאיר�לא�יעקב�חייםשהג'מ
�כפי�באורך�מעט�להזכירו�ראוי�אחריולרע

�הזכרונות�ס'�ספרו�בהקרמתשסובא
�בשה"ג�נזכר�ואולי�לאור�אחיושהוציא
�שנים�ל"א�ן�נפטר�הקדיש�הג'�כיהחדש
�מקצעות�בכל�רבימונשגבים�ס'�אחריוינשאר
�על�יתפלא�בהקדמה�שם�המעייןההורה
�שלא�קדושתו�רב�ועל�המח'�לברוחב
�ס'�שהוציא�ובילרוהו�כ"כ�בחייונודע
�קצוי�בכל�נתפשט�הרמב"ם�על�החייםצרור
�ואז�עמו�הרבה�פלפלו�הדור�וגדוליארץ
�ובשאר�מלאכי�יר�וע'�שנים�ח"י�בןהי'
�והוא�החיד"א�במפרי�וגם�הספרדייםספרי
�שנשאר�מפרים�המון�נגר�הים�מןבטיפה
�מפרו�על.�המסכימים�והגאוניםאחריו
�הרבה�בשבחיו�האריכו�מומר�עלהקטן
�נמצא�לא�החרש�שה"נ-�ובס'�ע"שמאוד

��המחב"ר��כללממנו
�מ"ץ�בהגה�ומש"ש�למ"ר�סי'�יו"ר�ערךט(

�כבשעה�הוא�למוהר�אך�כיבאוה
�ב"ה"ג�המחבר�מ"ש�ממנו�נעלם�זאתשכ'
�הנשרף�שם�כי�ראה�ואז�שצ"ח�סי'לקמן
�ס'�חי'�ג"כ�והוא�הלוי�ישעי'�ר'�שמוהי'

�כמעט�נזכר�דא�ושם�ראיתיו�ואנכיבאה"מ
�וכיה�והב"א.�המ"ז�דברי�כ"א�תשו'שום
�סמ"ז�ב'�בח"ב�וכן�לח"א�השממותבלוח
�בי�צ"ע�מק"ב�הש"ץ�בשם�מש"ש�ואךע"ש
�ובודאי�לזה�מסכימוה�אינם�והמקוםהזמן
�רבא�גברא�על�דשם�דח"ק�בפנקם�ש

��עהמהנר��קאיאחרינא
�העהיק�והוא�וכו'�הלוי�ר"י�מל"ו�שםיעד(

�שם�מ"ץ�ובהגה�וכו'�הכוזריס'
�הריי�הי'�הכוזרי�ס'�דהמעתיק�תמוהוזה

�אמה�שניהם�והנה�ע"ש�תבון�אבןבר"ש
�שבהכוזרי�החבר�דברי�העתיק�הלוירעהר"י
�העהיק�הבון�אבן�והר"י�ערבית�שפתעל
�והתעיין�לה"ק�שפת�על�הלוי�הר"ידברי
�וכ"ה�הוא,�שכן�יראה�הכוזריבספרו
��המחבר��ע"ש�לח"א�השממותבלוח
�חק�וחי'�בק�יעקב�מו"ה�סרים�שםים(

�שהי'�כי�מ"ץ�ובהנה'עקב
�פסח�מה'�נראה�ושכן�הב"ח�שלתלמידו

�ונו'�כבורו�על�סאוד�ונפלאתי�הל"דסי'
�שמסיים�עד�דברי�לסתור�מאודוהאריך

�מהרי"ו�זצ"ל�בהח"י�שם�א'�אות�חסרכי
�ע"ש�מהרי"ו�בשם�בב"ח�שםוכדאי'
�אבל�בח"ב�בעצמי�הדבר�ההקנתימבאמת

�נעתק�הוא�הח"י�לשון�כי�ורק�זה�לכלא"צ

��המחב"ר[�פשוט,�והוא�שם�העמ"זמלשון
�וכו'�חוגגיו�יעקב�מו*ה�סרי*פ�שםינ(

�להגאון�ריע�והי'�שם�מ"ץבהנה'
�חאגיו�מהר"י�לא�ואמנם�ע"ש,�חיץבעל
�הח"ץ�בת'�וכראי'�חאגיז�מוהרים�בנורק

�שאילת�בם'�וכנודע�כ"ת�שמעתיקבסם"ז
�שנים�כמה�המבורג�דרב�הי'�הוא�וגםיעב"ץ
�בירושלים:�הי'�מעולם�האניו�טוהר"יאבל
�שהר"י�מ"ש�מ"ץ�בהנה�סש"ן�שםיג(

�רחובות�באר�ס'�חי'אויערבך
�אחי�של�רחובות�באר�מס'�קיצורמזוקק
�ערש"י�חי(�הוא�כי�הדבר�כן�לאהמו*ז,
�מהר"י�פתירת�אחר�אך�רחובות�בארבשם

�מזיקק�רחובות�באר�א'�חי'אויערבך
�מן�שהי'�המח'�על�מרנניןושמעתי

�סוהרי"א�של�רחובות�באר�אבלהמשכילים
�י"ל�ועדיין�נתנאל�מהקרבן�הסכמה�לויש

�הראשון,�רחובות�מבאר�נם�הקצורדהוא
��ןהמחב"ר

�הלהן�ישמעאל�מו"ה�שפ"מ�סי'�שםיו(
�זרע�הס'�שמייחס�שם�בהגהוכו'

�אגב�הזכרון�בע"ס�ישמעאל�לר'אמת
�אחרון�אמתהוא�זרע�ס'�כי�כןשיטפי'כתב

�תקנתי�יכבר�הי'�החיד"א�של�ובדורובזמן
��המחב"ר[�בח"ב,הדברים

�כו'�הו"ו�סג"ל�ישעי'�מו"ה�שנ"ט�שםסו(
�ומהר"מ�מוהרש'ל�תלמיד�שםבהגה

�מלובלין�מהריש�הי'�רק�אינםשניהם
�האן�יוופא�לר"י�אומץ�יוסף�בם'וכמ"ש
�הב"ח,�של�רבו�ג"כ�והוא�השל"ה�בוטןשהי'

�הרב�בשם�כבודו�לפמ"ש�צ"עובאמת
�צ'�סי'�שי"ן�ציון�בשארית�אס"אטי"ה

�אברהם�ר'�נכד�הי'�מלובליןדמהר"ש
�כי.�אחרי�זאה�יתכן�דאיך�צ"ע�ירקותמוכר
�רק�כל5�לנו�נודע�לא�ירקות�מוכרמר"א
�כ"כ�יהי'�ונכדו�סהרש"ל�פטירהאחרי

�לקמן�בעצמי�תקנתי�הכל�אה�שמפורסם
����דשם�מ"ץ�ובהגה'�ממ"ז�שי"ןבערך
�המחכ"ר��לק"מ�אס"א�הר'�על�שמהמהומה
�הם�א'�לדעהי�מ'�וסי'�מכ"מ�ש'�ערךסו(

�ומש"ש�המשנה�טרכבת�ס'�המח'והיא
�התקנתי�וכנר�הוא�פ"ם�המשנהמערכת

��בח"ב[�מעצמיהדבר
�ומש"ש�וכו'�מלובלין�מהר"ש�סמ"ז�שםיז(

�
�למהר*ש�מהרש"ל�שבין�כדנה

�ר'�והג'�הלבוש�הרבנים�הי'מלובלין
�ר'�ום�להזכיר�ושכח�וכו'�מלובליןיאמקי
�ארש�ולא�ע"ש�וכו'�רקות�מיכראכרהמ
�מהרש"ל�בשם�ומ"ש�אב"ד�שהי'מנ"ל

בח"א
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�סופריםדקרוקי
�שיקחו�לקהל�שצוה�סעד(���סרךכח"ו
��המחבור[�רבנן,�רב�לא�אבל�לרבאותו
�ראוי�וכו'�מוהרש*א�ספ"א�שי"ן�ירךיט( �בעשו"ת�הג'�דברי�כאןלהעתיק
�המהרש"א�על�שכ'�בצואתו�צדקהמעיל
�לא�אם�כמוהו�חי'�לעשות�אדםשילאה
�כזאת�הבאתי�וכבר�בו�דובר�ד'שרוח

��המחב"ר[בח"ב,
�אהרן�ר'�סכ*ב�א'�מיפרים�תלימתיט(

�אהרן�קרבן�בהם*סבמוהר"א
�א'�אסא�ואינם�וכו'�תי"ה�קצורבהמ"ס
�אני�גם�אהרן�קרבן�נקרא�ת"חדקצור
�גח*ב(�הנאתי�וכאשר�לזהנתכונתי

�המחב"ר[
�אלגאזי�רי*מ�סל"א�יו"ד�ערך�שםכ( �שלמי�וס'�וכו'�מקושר�גפבהם'ס �שלמי�ואמנם�וקו'�חגיגה�ושלמיצבור �והוא�המה�לאביו�רק�חנינה�ושלמיצבור

��ררבנן�ארעא�בע"ס�אלגאזי�יעקבמו'ה
�לנימו�חן�לוית�שייחס�מה�מל"ג�שם�

�לאביו�כ"א�איננו�יקרות�אור�בעלשל
�ליב�ארי'�לר'�הוא�יבאמת�יקיות�האורשל

�יוסף�מו'ה�ולבנו�ירושלמי�נרשוןבר"ש

�במו"ה�היתן�נפתלי�מו'ה�ולגטו�זועובנימן
��המחביר[�העניך,חנוך

�לובלין�שמהרים�מ"ש�ק'�סי'�שםככ(
�יצחק�שיר�בשם�עצמוחתם

�ובאמת�בן�תהם�מהרש"ל�ב"א�כןאינו
�בעצמי�אני�גם�כתבתי�וכן�פעות�כאןנפל

�����וה�ן�י:יישזם�

�החיים�אור�בעל�המלך�חתןוהי'
�לבעל�הראשון�ח'�חפץ�דבם'�וצעוקז"ל
�ממנו�המכסה�שלקח�ראיתי�החייםאור
�לא"י�שעלה�קודם�אז�והי'�מפרועל �אברך�בשם�האוה"ח�את�כינווהמסכימים
�הי'�הנראה�ולפי�נוראים�שבחים�עליווב'
�מיני'�קשיש�והי'�חתן�לא�אבל�קרובורק

�חהנו�שהי'�מקום�באיזה�וראיהימובא
��המחביר[�ולק"מ,�שניבזוונ

�ומברב.ן�המוב�דו"ש�והנני�אחהוםובזה
�לפוגל�מחשבתו�ויוצא�ימיםשיאריך

��בכ'ם�המברנודברי
�פרידמאן�ראלףזאב

��מארנא�דק"קדום"ץ

�י
�אבדק�שלס"א�קירשבוים�מענדל�מנהם�הרהג"מ�יריתימכבור

�קא�קרא�ק"ק�מילידי�פפד'מ'�דק"ק�מו'ץ�וכעת�א�ל�אפק
�קר6ק6�תרס"כ�ויחי��נ"מ

�כמוהר"ר�וכו'�קדמוניות�דורש�מחוכמים�חבורים�חובר�הה"גכנוד
��שלים"א�קרענגיל�מאנדלמנחם

�כהבתי�אסף�אבי�הוא�ראבי'�נ'�סי'� �מערכת�ח"א�שה"ג�ספרי�גליוןעל
�בזה�נסתפק�ב"י�הרב�אשר�סקצ�א'

�מהר"י�לתשובת�ג"כ�וציינתיבתשובותיו
�לכנה"ג�הפוסקים�דרכי�ובכללי�ובי"דמינץ
�הביא�סם*ב�שם�ובמהדו"ב�סג"מאו"ח
�וב"כ�י"ד�אות�ע"ג�כלל�או"הבטום

�וכן�כ"י�שלו�אסף�באבי�וכ'הראבן�
�ולא�הוא�דהוא�בתראי�נאוני�בת'משמע
�כן�משמע�לא�מקפ"ו�יו"ד,�ובש"ךאחר

�וצ"ע

ב
�וכעת�עה"ח�הרמב"ן�ביאור�ג'�סי'�

�ביאור�תר�ס(�בווארשאנדפם

�אבי�שלמה�בר'�מאיר�לר'�הרמב"ןעל
�ע"ש�הרשב"א�מתלמידי�ז"לסאולה

�סי'�הרשב"א�בשו"ת�ומובאבהקדמה
��ע"ש�שהולא�בד�בשם�יר*פער"ב

�כעת�נדפם�למאירי�יד�ביה�נ"הסי'ג(
�המאסף�במכ"ע�ח"א�ע"יבירושלים
��שערים�י"ד�נוויש

�הקדמתו�ובסוף�וכו'�דוד�בן�ע"מ�סי'ו(
�הנ"מ�ממשפחת�שהוא�כ'שם

�רמ"א�הג'�של�ודורו�רבו�הייגרליךמשה
�כום�שנדב�אלעזר�להנ"מ�בן�היוהוא
�סשה�זה�ואולי�ז"ל�הרמ"א�לביהכ"נכסף
�בצמה�הובא�שמארך�משה�ר'�הואהאיש
�רו"ד�בס'�מטעראצק�והרב�שי"ז�בש'דוד

�כי�וז"א�שי"ל�בש'�שנפטר�כ'ודורשיו �שם�עיינתי�שוב�הנ"ל�בשנת�עודנמצא
בסי'
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דקדוקי
�שמארר�משה�שהכ"מ�כ'�מצאתי�יפ"זמי'
�בתולדות�וראיתי�ע�שי"ז�היא�בקראקאריי

�פה"ו�מר�לידידי�וחכמיו�ישרארנדולי
�בר'�ר"מ�הוא�שטארך�משה�הנ"מבי

�הרמ"א�של�אמו�אבי�אלעזר�ר'�אחייחיאב
�ובפנקס�המצבה,�ע5�כתובה�הוא�וכןז"ל
�ונגרר�יחיאל�בר'�משה�יוסף�ר'�בשםנזכר
�מירה�שר'�מסעראצק�הרב�דעתאחר

�והוסיף�שי"ג�ה"א�שנפמר�הואהייגרליך
�אלעזר�בר'�משה�ר'�שזהו�מדילי'עור

�הוא�שמארך�משה�ר'��זהולעומת
�אלעזר�ר'�של�אחיו�יחיאל�הנ"מבן

�הרמה�וכבודו�שכ"א,�אדר�י"מונפשר
�לאנדא�מישה�הג"ם�שהיא�להחליטרוצה
�לא�ואנכי�יופי�כלילת�בעל�הוכיחוכן
�הייגרליך�משה�הג"מ�והנה�עמדי,בן

��ע"ש�מ'�מערכת�ח"א�בשה"ק�ג"כהובא

ג
��סס�לרמ"ע�נשמות�גלגולי�לס"ד�סי'ה(

�טקסים�עוד�ונרפס�תסע(��
�חרס"ה(�בליבלין�נדפם�וכעת�תנו"ה(סרט
�ליינר�מאיר�ירוחם�מו"ה�הרב�הגה'עם

��עין�מאירבשם
�מרפא�שראה�גימטריאות�בקיא�שםויד(

�כל�ממש�שרומזמנרמייזא
�ויספר�ס'�נרפס�וכעת����חז"למדרשי
�כלהס'�וחושב�מונה�מנויארק�א'�לרבמשה

�החיד"אבזה:�כאן�מ"ש�ושכחבגיממריאות

�י"ג�נפטר�יצחקי�אברהם�ל"ת�בסי'ז(
�דו"ר�על�וצ"ע�תפ"ססיון

�תפ"ח�סיון�י"ד�כ'�תשי"א�דבסי'ורורשיו
�וע.ס�תפ"ט,�אלול�מ"ו�כ'�תשי"גובסי'
�והשמטות�התקון�בלוח�ח"ב�וקציעהמור

��אהמחבר"ןע"ש
יו"ד

�הרשב"ץ�שחי'�ובועז�יכין�נ"ט�סי'ח(

סופרים
�שה"נ�כ"מ�ום'ש�ר"ה,�ש'�שנ"נ�ומ"כוכו'
�שנפמר�צ"ח�ס"ק�מ"ץ�בהגהש'
�ודורשיו:�דו"ד�ס'�אחר�נגרר�ודאי�ר'ה"א

�ע

�הגדול�שמעון�ר'�חי'�עדינות�י"ר�מי'ט(
�בשה"ג�ציין�לא�מדוע�וצ"עוכו'

�כאן,�לעיין�קס"א�סי'�שין�מערכתח"א
�עיין�לא�מרוע�אקרא�הם"ה�תמ"הואנכי
�ובם'�בזה"ל�צ"ד�מ"ק�מ"ץ�בהג"המש"ש
�הביא�זצ"ל�מוהרש"א�להקדוש�יריןרן
��מהמחבר��וכו'�הגדול�לריש�עדינותס'

פ
�הג*מ�תק"ם�מ"ץ�בהגה'�קל"מ�סי'יו�

�תמוז�י"ס�תקל"ג�נפטרמאיר
�וכו'�תקנ"ב�אייר�ר'�פם"ג�בעלובנו
�סופרים?�בפליטת�עכ"פ��ל*ה�בעיניופלא

�רואה�עין�והלא�המעתו�עינוובמת"ש
�שמו�ה'�סי'�מ'�ערך�סופריםבפלימת

��ע"ש[מפורש
שי"ן

�מ"ין�ובהגה�ישנים�שפתי�קל"ג�סי'י�
�למו"ה�שהוא�כ'�ס"ה��שם

�רק�דהוא�וצ"ע�ע"ש�בס�מכונהשבתי
�מעצמי�הדברים�נהקנו�וכבר�גנז�דורלמו"ה
�המחבר��ע"ש�מופרים�תקין�בק'�הס'סוף

ת
�הוריות�סק"נ�מ"ץ�בהגה�נ"ו�מי'ינ(

�מה�ידעתי�ולא�הרא"ש,תוספי
�העיר�שכן�אחרי�הי"ו�תבודוהוסיף
�לאלו�רק�העלה�וכבידו�בעצמוהחיד"א
�ןובמח"כ��וישכחהו�יוסף�זכר�ראאשר
�הלא�ישפוט�עיניו�למראה�לא�באןגם
�הוריות�חיבות�נ'�דהני�יראה�כעיןעין

�הם?י�בפנים�רק�הובא�הרא"ש"הום2י
�לא�שלי�ובפומפת�הם,�החיד"אולשון
��המחבר"ן�כלל�הרא"ש�תוספינזכר

�לתשובות�ומצפה�הדור"ש�ידירו�ריקם�תשיבני�אלונא
�קירשבוימ�מענךלמנהם
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�מיפררקריקי
�אפשר�אי�חלקלהוציא

�אין�בענין�הגאונים�לקושי'�נכוןישוב
��כלים�בשברי�מסככיי

�כסס�ת�סמסככין�מלעד�ומיקנך�מנרנך�נ6ספך�ך�תעסה�מסגות�חנ�ע"נ(�ישג�נסוכהאי'

נורי
��כי5ס�כסקסן�ודוקק�טומ6ס,�דמקכ5ין�מסככין�ין�וכ3ין�וירות�כ6וכ5ין�מס�כ�ויקכ

�יורוין�הכליס�גג�נעימותך(�והחגן�הר6סוגס�מחסכתו�י'�נט5ס����לסיכוך�עליהן�מ5ךז6פי'
��ך�המסורסים�ומקסינ�ע"ס�וכו'�מעסה�כסיגוי�������עו5ין�מין�כלחסנם����י7י
�נועמס�טשי�דנט5ס�כליס�ממכרי�גרע�ןמי�סר6פוגה�מהסכתו�י'�כטלה�וגמלך�כיון�קומרסין
�����ג�על�ג'�כסס�סיין�פילליות�פרם"י�כליס�ככללי�סככם�ע"י(�לע"י�סם�ממריותפ"ס

�דסןפי ��������יהסת6�גתי�המעה�פרוכות�וגן�רכנן�כה�נזרו�תי�מכ5י�כיון�טות6ס�מקכ5ילי
�ים�ון6י�נסכוך�עליסן�כגמלך�רס�פינוי�סוס�כין�ריין��וכלין�כידית�וכ"מ�ע"ס,�קפתי�דמכ)ימסוס
�נור�ינני�וכמושת�תנותן�פרי�כסועת�ה5הרהיס�ורולי�נוס�הכריכו�וככר�מסככין,�דל5�טליסןלנזור
�רי�רצופיהן�ירות�����לתקל�ריס�הרייס�חילוסיפ�לסמ)י5�ורו5יפ�����ר"י�סגנוןבבס �להין�וכן�גי�סו5פרנוי

����
�כמהיחס����

�ונמלי
�מעיקרו�סטומ6ה�כעוקר�הריסונה�מבהכנתו

�כידים.���ממילך�גסנרו�כין�כליס�נסכרי�ה5ק�רולס�פעגה�לסגת�כס'�הלון�היקר�ידיייוכנוד
���י�תסוכתווו�

�דוויגסק.�פה�תרס"ח�חסרי�כיהכיס
�גחכתי�ככר�פסולה�כליס�ככ�י�סככה�ממס"ס�ע"נ(�י"ג�מסוכה�הקוסי'�גירן�מכתנולרעש�רן

�ה��וגלמת�מעדנות�ר6סי�התירן�דנוהגי�ד6ויכנ6�כגריסי�ע"כ(�י"כ�דסוגסדהך
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