
 ת9 שי ציון י משכת יינשארית

 שם הבאתי שלא ציון* ,מנחם בהגהות והנותר בציו'ן הנשארכל
 להמנה, החסרוז אמרנו מקום מאפס האריכות, מיראתבמקומו
 וד' למנה, ישראל לבית להביאם ונמלאבה מקום פהונרחיב

 : לפ*ג אמ"ן, ברינ"ה, לציו'ו ינהלנ'ו מעונה,שוכן

א.
 בהגה' שם הכבוד, אוצר מ"ב סי'6[

 כ'מ"ץ
 בן השני הלוי מודרוס לרבינושהוא
 הג' שהחלים וכמו הרם"ה שלאחיו

 ע"ש ח' סי' מ' מערכת בח"א ז"להמהבר
 דר"ה ספ'ק ממ"ש לוה ראי' שםוכתבתי
 כמר כהלכה הבחור ש-ב וידידיע"ש
 ממשיש ע"ז השיבני נ"י הירשפרונגא"צ
 עליו כשמת עשר בן שהי' בפ"קעוד
 וסיים המשולשת בברכה אותו וברךדודו
 עד וגם בבחרותי עלי שעטרה והואע"ז_
 אחי דבן אחרי וא"ב עב"ל ושיבהזקנה

 בשה"ג כמ"ש מ"ג בש' נפטרהרם'ה
 הרם"ה דודו אחרי שנה מ"ל ח' מ'ח"א

~fft

 שנה סים רק ל"ה ימיו כל וא"כ
 זקנה עד וגם זה של ימיו אריכתוזליכן

 נם דם"ש וי"ל לקים ולדעתי שכתבושיבה
 כמו ור"ל תפלה ע"ר הוא  ושיבהעדזקנה
  הלאה לי  יעמור  גן  בבחרוהי 5ישעמר

 : ושיבה ו9:ה ערגם
 יהמיר דר1דכפיבם, אדרים פ"ב סי'נ[

 עיונושם
 הש"ך הנאון את להציל וממרתומגמתו
 מגדולי עליו הקושי' כל ולישב אריותמפי

 מתניו אזר כ"ה בסי' ובפרםהאחרונים
 רח"י הגאון ננד וקרב מלחמהלערוך
 בעל הנאון שהניח והדברים ע"שתאומים
 דור הגם' נכדו אחריו קם בצ"עאו"ח
 השגותיו ומישב פאטארן דק"ק מו"ץכ"ץ

 חקס"ח( )ינונ ויהונתן דוד אהבתבספרו
 הנאונים כן וכמו למישור עקובושם
 ן ע"ש משפם ודברי ונתיבות קצוה"תבע5

ף
*4

 יבינו סמ"ג, ביאורי יו"ר סי'ג[
 עם נדפס וכו' שמייןאייזק

 בריגנשפורנ ונפטר ש"ז בוויניציאהסם'נ
 : רנ"ו ש' דר"הא'

 פעם נדפם לעתים, לנינה ל"ז ס4'7[
  ואח"ז ת"ח בוויניציאראשין

 מאמר  האחרונים מרפוסי  נשמט אבלב"פ
 וכזה פסת של א' ליום כ"ו בדרוששלם
 : ועמש'ש תרומה נידולי למפרו נםקרה

 הזה וס' הבהירהי 12ירז ס"ה סי'ס[
 המחבר לו שקרא לשם זכהלא

 הזה וכמקרה המאיר* ס' בשם רקונקרא
 שני לס' וכן תורה משנה לס' נםקרה
 : ציון בשארית ועטש'ש הבריתלוחות

 קושפא ר יצחק, בני ציה סי'זיק[
 בענין קונטרס וגםתקי"ח
 :קטן

 יצ"פ יי;י זאב, ובנימין צ"ח סי'ז[
 פ"ח ב"ק יש"ש וע' 'שו"ת

 שאין וסיים עליו חסתו קצת שפךמע"ה
 : ע"ש עליולסמיך

 יאבד"ק שימה, ובנין ק"ב מי'ח[
 הנאין בזמןפפד*מ

 הנאון מכאדמו'ר ושמעתי נו"בבעל
  בעשו"ת הנאון מאביו ששמע זצ"לסהרש*ס
 בעל  הנאין אצל בפראג בשהי'חתים
 והי' זצ"ל אדלר ר"נ  הגאון רבו  עםנו"ב
 אודות על המסנים שר נו"ב הגאוןאז

יירא אזר בקל הנאון לימין ועטי מקליוואהגם
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נביע ג ב מערכתלח"בשארית118
 בנין בעל הנאון ואטנם %יפציץ(ישראל
 כן ונלל נגדם, עוז בגל לחםשלמה
 בע5 הגאון אסרו לאור נו"ב הס'גשיצא
 וע"ז בו, מלעיין שלו ובד"צ שלמהבנין
 כן איני ואנכי נוקב בעל הנאוןאמר

 איש שכל אזהרה כתורת אצוהואדרבה,
 בנין בה' לעיין לו שכל עיני אשרואיש
 האריש ערות את ולתור לראותשלמה,

 הבנין בתוך ולבא רזה, אםהשמנההוא
 : הבית בדקי לראותשלמה

 ז"להרמ"א מתלסירי והי' אברהם, כנריהן ק'י סי'ס[
 : שס"מ ש'ונפטר

I1ff'ימ"ש מנריקה, נקריח קי'ג סי 
 הספרבראש

 מפפחת בס' בנינו בנה ההוא הלשוןשעל
 ספרים מפפהת כעל ואמנם וכו'ספרים
 שנמצא שלו הנסחאות על רקתפסו

 טזוהר פאפר מנוחה נריח ס'בהקדמת
 הנאון ומ"ש שלנו בזוהר נמצא שלאמה

 דגם אחרי יספיק לא עור כאןהמחבר
 כזה טאמרים כמה נמצא הספרבפנים
 המחבר כלשון ממש הלשון דסגנוןובפרפ
 וכמתרנם המאורות בענין לו ודומההוא

 בו בהקדמתו ח* זוהר ובעל ארמי,בלשון
 נאסרים המגיד נלוי ע"י ורקהראנ'ר בימי אז נהגלה לא אשר הצהררם'
 ברית ס' ומתוך ע"ש אחר בענין לוהסה
 : ע"ש הגבורה ס' גם שחי' נראהמניחה

 שי*נ יו'ו אברהמ בנרכשת קמח ס"י5
 מ"ש נאוראה

 לשונו וזה בהסכמתו נ'* הנאוןעליו
 וחילים טדבר, קדוש אחד ראיתיהזהב,
 )ס" ענ"י דין דןינבר

 פסקים יייס( גסייך
 בוער עצום כפלפול שבעתים,מזוקקים
 רבה ומצוה ע"ש השסים לב עדכאש

 ( לביה"ד שניתלהביאו

 נדפס ראש בנשמים קכ"ו סףע[
בברלין

 ואחת נו*נ נעל הנ' בהסכטת תקנ'נבש'
 זאב להנ"מ יפרף זאב ס' בפפר'אנדפם
 ופענוח השנות כולל 1DS1 בר"שוואלף
 ער סלק וער מראש ראש בשמיםע"ס
 וחמיו ברלין אבריק סוהרצ'ה אביושאף
 יוכלו לא ז"ל תאומים יוסף יצחקהנ"מ

 : נמולאבזה הארכתי וכבר למולו הקמים ס4ללהצילו,

ג**

 נריב יע"ם תרומה, גדולי פ"ו סי'יג[
 ח"ב חו"םלב

 : ע"ש נ"הסי'
 נרפט בשמותן בלבולי לם'ר פי'יו[

 תסבאש'
 ונעת תס"ח פראנ לו קורם ועורוכו'
 הגיה עם תרם'ח בלובלין מחרשנרפס

 : עין מראה בשםלח"א

 דל האררי בשם אי' גנ~רא, בקו"אי0
 גבריאל ר"תנטרא

 אוריאל רפאלמיכאל
~ffp 

 נם' דלימיד
 ממונים שהסה הדברים אלו לכלטפונל
 . החונים שכינה מחנות ד' והסהעליהם,
 ג'ב'ר', כי גנריאל כננר יהודהלדנליהם
 כננר אפרים במזרח, ארי' רמוהבאחיו

 כבגר ראובן למערב, שור רמותרפאל
 אוריאל כננד דן לררום, אדם דמותמיכאל
 במדבר פ' בחיי וע' בצפון, נשרדמות
 לצר העומר הנשיא כי נפלא והעגיןע"ש
 אל בשם וחותמו שמו שלימואלדרום
 מ"מ שמעון של נשיא דהיא ואע"פעכ"ל
 באמצע שהי' אליו מיותר דרומי צדעיקר
 מערנית * מזרחית דרומית בצרולא

 עומרים שה" הפפורשים לפם*שוסכ'ש
 אפרים בדנל יפורש וכן סנו'לבצורת
 נתנאל ובמזרח פנעיאל ובדןנסליאל
tw~vד' של בשמות נם תמצא וכזה 
 גן אליסף איל בשם שתוהמם הלוינשיאי
 אהרן בן אלעזר עוזיאל בן אליצפןלאל
 ל וצע'ק אביחיל בן וצוריאלהכהן

 : נ*כ זה רמז העלה לאאשר

- א א *
הגהות
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 218קטוציון ו ה מערכתלח"בשארית

 ן.,
 יעם"ש מור"מו דןגהדת כ"א סי'טס

 חוליןביש"ש
 לי הוגר האלה הדברים וז"לססכ"פ

 ע"ר שכ' עלי השינ תו*ח בא'שמוהרים
 וכו' גרושין מהר"י בשם בשעריםמהרא"י
 מלבו להוציא בתבתי הוא שפשופואע"פ
 כלל נמלח בלא שהותר א' חכםשל
 בן אם ואמרתי מקראקא, מהריםעכ"ל
 חכם אני אין מ"מ אני וגדוליםחנםים
 חכם על ובוראי בעיניו, ולא בעינילא
 ונתנלגל כונתו היתה שעלי להדי'תפקידיו לי אמרו והנה להשיג, כונתו דהואמאן
 ושאלתיו לי והורה פנים בראייתהדבר
 ולא עלי להשיג רעתך על עלהאיך
 שורש יצעת ולא דחולין, פ"קהנדול בספרי ראית ולא שלי או"ה בהגיהעיינת
 דבצים המוליתא אסרתי אני שגםהדברים
 שמעתי, שכה אמת והשיב וכו' נמלחבלא
 לך מה אבל נסלח בלא אסרת אתהונם
 בהדיא, שסך את הזכרתי 3א והלאבכך,
 ונתבקש לדרכו לו והלך בינינו פוראונבא

 ז ע"שלישש'מ
 בשם ז' סי' מ"ץ בהג"ה שםולפט"ש

 וקל*א סל"ה בשו"תהרם'א
 הסה לקוחים ש"ע בהניה דבריודבל
 אוצר בס' מ"ש א"ב ע"ש ד"םמס'

 דש"ע תש"א סי' שי"ן אותהספרים
 בידו הוא פעות של"ת ש' נדפםהראשון
 וצ"ע של"ב, ש' נפפר דהרם"אאחרי
 בכתובים הי' הרמ"א הנ"ה עם דש"עלומר

 : הימיםבאותן

 הנ"ה של מקוטות דמראה שם יפם"שוגם
 שם לביה"ד מהמביא המהמוד"ם

 האריכות לכל ל"צ ע"ש וכו' שס"זשנת
 ח"ו הפוסקים כללי חמד שדי בעלשל
 ל"ד אות ב' סי' בחי"א ובן ד' אותסייר

 : ע"ש שופרבענין
 וכר שד"רר סביב ןץגדזדרן ל"ג פי'יון

 מו,ראקא.מהר"ץ
 בוכתובים עודנו ניקור ייני על ספרוגם
 אצל פתו וראיתיו הי' וכאן נמצאוכאן

 דנדולים ובין דפ"קראקאהמנקרים
 שלמה הנים גם נזכר שםהנזכרים
 העיר סנדולי אז שהי' הספרדיקאליהאיי
 ונפפר לרבים מומחה רופא וגםוחכמי'
 הנ"מ אבי פגע( כחיו ט*ז (p~gפ"ק

 ישמח בהמ"ם קאליהארי שמואלישראל
 : ת"ך( סכט )י"ג פ"ק ג"כ ונפמרישראל
 לנוהריו"ר שו"ב סביב הגעה נמצאועור

 ס"קז פ"ע ס' )יג"נ ברוינשוויק מוהר"םהרב יהי" זמ, באותו נ*כ שהי'מחף
 ביאור 5' ביאורים שני שחימות דיניועל
 בשם ארוך וביאור הזבח תקון בשםהקצר
 השגות והוא שלישי' בה ועור צדמזבחי
 ה' ונם ריב זבחי בשם 'מהריץ הג"העל

 ::יאירים לשני והי' יפרר הריאהבדיקת
 בשם והארון הברק תיקון בשםהקצר
 בדק בשם השלישי את וגם בדקמחזיק
 טהר"'ן ע"ר סובבים יחד והפההבית
 .ואדשא בק"ק נדפס מחדש וזההנ"ל,

 שו"ת ואיזו: סהר'ץ הנ"ה עם)חרמ"מ(
 1 פוילין טדינת ראדאמסק דק' שו"בלח"א

ויקו*
 שעפפיל הנ"מ דזן3כןדרים, דדי ב' סי'יה[

 מתחלההלוי
 חתן ופוזנא פירמה פפד"מ אבד"קהי'

 כנזכר לבוב אבד"ק חריף משההנ"ם
 יעקב יוסף הג*ם עם שה"לפלפולו ע"י חריף ו:ר"ם העמודים וויבס'

 יאנוב אבד"ק קצנלבונן אשכנזיאברהם
 יחיד הוא כי ראה וריוח( לד')ונווטך
 אותו השיב ובקיאות בפלפולבדורו
 אולינוב מולדתו לעיר נסע והואתחתיו

 :ושם"ך
 בזה"ל מצאתי קראקא פה דח"קובפנקס

 אלמנת יאליש משה במו"החי'
 ובל"ם ח*ס( חטוז )י"6 ז"ל שעפפי5הנ"ם

 ווינא בעי- ז"ל הנאון בעלה פמירתאתר
 ולם,זפחהה, אבי' בית אל הנהשבה

 מצינו לא כי שני, מזוונ היתהוכנרפה
 בשם סכונו; הי' חרי"ף מהר"מדהנ'
 ורק לו הדר ולא הואר לא ונםיאליש
 ווי ובם*ס ש היהכן לבד משה מו"הכהב

 ישראל בארץ נשיא הנדול הנאיןבן שבתי נאום בזה"ל א"ע תהםהעמורים
 האשל חתן שעפמילש מוהר*אאלקי"ם אי* 'טל בנו הי"ו זצ"ל מנ"ל ישעי'מו"ה
 הגאון היה בישראל ונרוץ שרהגדול
 החונה זצ"ל חריף משה מו*ההמופלג
 פולז מדינם ואב"ד פוזנא פ"ק צבאעל

 :נדול
ויכווו
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ציון ז ו מערכתימ'נשארית0א
 החמיד עם החכם ויתרוח יו"ד סי'ים[

בקונפרס
 זה ונדפס וכו' כאבותיך תהי אלאגרת
 לא אכן ויכוחים קובץ בתוך כביר5א

 החסיר עם החכם ויכוח כלל בונמצא
 הרש"מ כי כאן יש דברים ערבובואולי

 התורה בין הויכוח אגרת חי'פלקיירה
 זה ואין המבקש בס' וכמ"שוהחכמה
 רק נסצא אכל כלל הנזכר קונפרסמעניני
 מר"י כאבותיך תהי ואל אגרת עלפי'
 רשים אחר שנה ק"ן ערך שהי' ש"טבג

 ריס אלשקר הר"מ ועשי"תפלקיירה
 : ע"שקי"ז

 טצא לעת הנחוציםוישטים ספרי איזה עור כאן להזכירוראיתי
 כמו לאפיקורס, שתשיב מה ודענמשז"ל

 ס' מכ"י, נדפם מפריש לר"י הוויכוחס'
 ס' לביא אבן וידאל לרון הקדשיםקדש

 הקונקרדנציא בעל נתן לריי מתעהתוכחת
 בע"ס רש'ט בן יוסף דון הקדושהנשיא ע"י )נעתק קרשקש לר"ח הויכוחס'

 אבן חיים לר' ורומח מגן ס'האסונות(

א ץ 1 ן גןלריו"פ
 בן לרש יהודה שבת וס'האמונה

 :ווירנה

 הראשונים נספרי והנה ןדןך, ח' סי'ג[
 בשם רק הזהר לס'קורין

 ישראל, אור אור, יהי מדרש תורה,סתרי
 וע"ס וכרומה הפנימיים, מפרי' אומדרשות

 המנהיג ום' ליאון רי להרעם החכמהנפש
 ומצינו wtv מהריו'ו ודרשות הירחילאכן

 ת"ר רמז רות בילקופ כמוהקדמונים בספרי היבא כבר זהר מאמרידהרבה
 רק כאלו דברים נמצאו ולאותתקצ"ט
 דפסתים פיה הכבוד אוצר בס' וכןבזוהר
 ת' בענין מאמרים מדרש בשםהביא
 תולרות בזהר רק ונמצא פסוקותהלכות
 וכו' אזיל הוה ר"ח פ'ב בר"ה שםוכן
 ועל e~y בראשית חדש בזהר רקוהוא
 על מהאחרונים איזה שפקפקואודות
 מזמן שהמה הרבה דברים בושנמצאו
 כמ"ש התימה טן כ"כ זה אין רשב"יאחר
 tWtY חטה זהרי ס' בשם ס"ץ בהנהבפנים
 ועכ"ז ישמעאל לר' רהוא מכלתאונם

 בר אך ר כמו אחרונים שמות בותמצא
 אידי בר ר"ח אחאי רב טילא רביאשי'
 ט"מ לר"י דעיקרה דאע"פועכצ"ל
 בו והוסיף רב ע"י אחרון בדורנתחברה

 בירושלמי גם תמצא וכזה ג"כ דילי'מן
 שמות נם בו מצינו ועכ*ז יוחנן לר'דהוא

 בון בר יוסי ר' כמו אחרון מזסןאמוראים
 השירים שיר במדרש וכן בנוושמואל

 רזיאל נס' וכן הדסה בן אלקליאוןשם
 וכן הרמד"ל( בשם בקו"א א')עח'א
 אחאי רב הקשה מצינו בכליבתלמוד
 היוחסין ס' וז"ל * w#y ע"ז 3תוס'ועמש"ש

 בכבודו כלו לעולם המאיר הזוהר ס'וכן
 מסודות שהוא אור יהי מדרשהנקרא
 רשב*י של שמו על כנוהו והקבלההתורה
 שהוא כמות כלו עשאו לא שהואאע"פ
 תלמיריו ותלמידי ובנו שתלמירוכיון

 וכמשז"ל ממנו שקבלו מה עלעשוהו
 כלהו והוספתא מפרי ספראדהסשנה
 נעשו הספרים שאלו ואע"פ דר"עאליבא
 ומבאר הולך wey' מוחו אחר שניםהרבה
 ז"ל מרמב"ם הלכות פסק* דכטה עודשם
 הזהר בם' ורק ויסור עיקר שום לואין

 לשון וע"כ ע"ש טהור מקומו ומקורמקומו
 עיקר אמיתת על שפקפקו הברתתהפוכות

 ליאון די לר"מ רק ליחסו ורוצים הזהרס'
 משפמים ובפ' הי' בימיו בחיי דרכינואחרי
 לשון כל הביא וגו' אנשים ינצו כיע"פ
 הרשב"א בזמן שהי' הרקאנטי וכןבכך, בחיי רבינו נם בו שיכשל וא"א שםהזוהר
 מפה ימושו לא הזהר לשון דבריועכ"ז
 שקר דוברי פי ימכר וע"ב תמיד,קדוש

 : עתק צדיק עלהדוברים
 מהרש"א המקובל הנאון מ"ש חזיתא

 וגו' נעול גן ע"פ אהבים אילתבם'
 רשב"י דנתנשר וז"ל התיקוניםבשם
 הזהר ס' להיות דעתיד ז"ל דאליהומפומי
 מעלה מלאכי ממנו יהנה זמן ובאותוננוו
 וכן ע"ש יומיא בסוף תתאה דאתגליער

 מאוד שם שהפליג אחר הלוי מנותבספרו
 רוח הציקתני כי אמר הדהר ס' יקרתעל
 הזה בס' המואסים דברי בשמעיבטני
 להגאון לפי דבש ובס' ע"ש אלקי"םימאסם

המחבר
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 הזוהר מ' שמכר בא' מעשה הביאהמחבר
 בהמה איתו קירין שהי' בהלמי'ואקריין
 הקודש בערתי ר"ת דהוא ח"א לי'ופתרו
 חי' קוניץ מהר"מ יהרב ע"שו הביתמן
 יצריח אף יריע קנאה לבש בו יוחאי בןס'

 הממפחת ס' נגר הנופה מלחמהולוחם
 ושמעהי כלה עד מהחל יעכ"ץלהנ'

 קראקא אכדפ"ק טהרש"ס הגאוןסאדמויר

~fft

 חה"מ בעשו"ת הנאון טאביו ששמע
 מהיפכין מדברים אחר דהוא בזה'לשאמר
 דס' ראוי הי' דיותר בעולםשראיתי
 וס' קוניץ הר"מ ידי מהחת יצאהממפחת

 יעב"ץ המקובל הנאון מתח"י יצא יוחאיבן
 ק"א(: סי' מ"מ מערכת ,וע"ל :ודפה"ה

 מלהביא אסרו הדור סרבניושמעתי
 ממפחה, הס' אה הפעם עודלביה"ד
 גדרן ופרצו הדור פריצי כעת קטוועכ"ז
 : מחרש לניה"ד והביאו ראשונים,של
 המחבר הג' הזכרונויז, כז' כ'ו סי')6[

 שםהביא
 לח"א בהקדמתו מאירות פנים שו"תבשם
 להדמים לאדם מוב אם ונסהפ"קעלה
 הכלבו ס' כמו בעליו שם בליספרו

 ישא אשר רמיא תיובא דלמא אווכדומה,
 דת"ח דוכתי בכמה וכדאטרי' שמואת

 דובבות שפתוהיו מפיו שמועהכשאומרים
 רוכבות שפתותיו דמשום ומסיקבקבר
 הקפידה אך גליא שמיא דקמי מחויבאינו

 והוא אוסרם בשם השמועהכשיאסרו
 ומקבלה ישמע השומע גרולאדם

 קמי' כשאמרו )ג"6( בשבתוכרמצינו
 וכשאמרו קבלה ולא ירמי' ר' משוםדאביי
 ולכאורה ע"ש וקבלה יוחנן דר'מפס"
 רכל במגילה חז"ל לשון דמסתימתצע"ק
 גאולה מביא אומרו בשם דברהאומר
 למרך אסתר ותאמר טמש.ה סנ"צלעולם
 דצריך להדי' משמע ע"ש מרדכיבשם

 הגאולה ומקרב דוקא אומרם שםלהזכיר

 הסת )אדמו"ר מ"ש מדבש מתיק ומהעי"ז
 מרומז דזה ~hphl) 6ג~פ"קתסרס"ס
 קיים אמהר ומאמר מלין בקוצרבמנילה
 אחז"ן ונם ודו"ק. האלה, הפוריםדברי
 האומר דכל הוא דל כי דל תנזל אלע"פ
 זה לאו על עובר אוסלו שם בלידבר
 בזה לפרש הנ"ל מכאדמו"ר ושמעתיע"ש
 בשער עני תדכה ואל דקרא סיפאנם

 ואיך רישא סיפא לא דלכאורה נ"נ()מעי
 יושב דמשיח עפטשז"ל וי"ל זב"זיתחתנו
 יסורין וסיכל העניים בין רומאבשערי
 ומצפה פצעיו ומתיר וקושרעבורינו
 לההנלה יכול אור ושעה עת בכלוטחכה
 אופרם בשם אוסרו הי' אם וא"כ ע"שלנו
 מדכה ול"ה לעולם גאולה מביא הי'אז
 : ודפת"ח בשער היושב עוד הזה העניאת

 פמיא בעל הנאון הביא שםגג[
~ra קורא הי' פ'הירושלמי 

 בשיסא לשאול חייב גמורדתלטיר
 אינו רנ( )כ"ס חבר הלסיר משא"כדרבי'
 א"ל ובזה ע"ש לשלמא לשאילחייב
 לרעהו איש וישאלו יהרו בר"פ רשיידברי
 איש כשהו"א למי יורע א.נילשלים
 והאיש שנ' משה זה אי'ט הקרוי סילרעהו
 ליה זה עלת וכי וצ"ע ע"ש וגו'מסה
 ליתרו החלה שלום נתן דמשהידענא
 וכל הדרך מן הכא האורח הי'דהוא

 לו ליהן והמנהג הם ס' בהזקתהדרכים
 קרוי נ"כ יהרו הא ועוד החלהשלום
 האיש את לשבה משה ויואל דכתי'איש

 לשאול הנדגל ררך ראין דאף י"לולהנ"ל
 עננו דהי' רבינו משה עכ"ז הקמןבשלום
 כשלו' טקדים תמיד הי' וראי האדםמכל
 משה והאיש הפסוק הביא ולזה האדםכל
 זה בי דכהי' סהסוקדם הול"ל ויוהרונו'
nrDיתרו פ' וחלב דבש ספרי וע' האיש 

 : ודו"קע"ש

 ,*, 'ח

 ס' ינדפס וללכות, וץ" נוין סףכג[
 כל לישכלח"א

 צם 1 הסקו)
ואנב

 ארחאק
 ם ת י

 ספ*א שי"ן ערך בח"אעם"ש
 נוחלין יש מ' בשם ט"ן אות ס"ץנדבה

 דרך ע"ש בקראקא ש"ץ הי'דמהרש"א
 העירני ולזה ש"ץ בש' בקראקא כאןדהי'

 : אתו והאטתח"א
 נכהב שיף, כמאיך ן,י' נ'ז סי'גל[

 הרהנ"ם שקם עד רב, בעיון רקלכל P~e ול"הי בדולבקצור
 עליו ועשה פאריצק אבד"ק ז"לסארדיש

בשר
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 רוקה ר'א ממפרי לקוסים המהרזיאל דרך בים ונחן תק"ע ש' ונרפסבאור

 הוא ורזיאל המרבבה סוד וס' רזיא מסידי נתיבה: עזיםובמים
 ידות שתי וע"ס אלעזר, רזינומריקון שהחליטו מה ולפי רןיאל, פ"ז ש'נס[

 : להרמד*ל fO אחרוניםאיזה

-א4ש4*א*

כ[*4וי
 כבר פמדה, אודם כנור י"א סי'נון

 לעילהובא
 על והוא פמדה" .אדם בש0 א'במערכת

 וברקת, פפדה, אדם, מור ג"ח או"חכל
 : פיעטרקונ בק' מחדש ונדפס תי"7()6"1
 נם מורים, די נדפסו י"ב סי'נ,[

 נדפםבמנטובה
 דמלאכת ובשביל רל"ה ש' או"חמור

 באותו חדש דבר עוד הי' עבריתהרפים
 *הנותב בזה"ל המדפים שם בה התפארזמן

 : נסים' מעשה בלא קולמסיםבכמה
 פידי'נ ישטעתי זהב* במדרי ט*ז סי'גחן

 ושוב בריתיאיש
 ע"ה ראפנברג נפתלי מו"ה החסידהרב

 הנאק בבית מנעוריו מגודל שה"מקראקא
 ששכחו צאנו אבד*ק חיים דבריבעשו"ת
 נקדם בלילה והכיר שהי' כ.פבעצמו
 רבינו משה אלו הקדושים שמותהשינה

 : וכו' והמועז הרמיתם הקרושורבינו

יעף
 * וו

 מ"ץ הנ"ה יע' לקה, לכפף נ"א סי'כס[
 מצרים גפןשם

 מעשה אנא משם יציאתו וסיבה וכו'תסיע
 מקדם הי' ה' מעשה בעל הגאון כיידענא
 פחת למושל מאוד ואהוב נכמיןעהיר
 בהלואת תמיד לימינו עומד והי'מצרים
 שונים מכלים בלים לו ניתן ולבטחוןכסף
 ומרוב בסתר והבל ולכסף לזהבואשר
 שמשתמש עליו העלילו הישמעאליםקנאת
 מנהגו הי' פפח בליל בי מושר שלבכליו
 יקרי וכסף זהב בכלי ושלחנו ביתולהדר
 מקרה וקרה המוער כבוד בשבילהערך
 של א' בליל מהשרים א' אוהי בקרבי

,nDDהמושל אותו בקר פתאום מיד וע"כ 
 וכדי הדברים אמת כי ומצא ב'בליל
 אליו כלתה כי הנאון וכראוה וקצףבזיון
 מוער בעוד למחרתו מיד משם ברחהרעה
 בת נלתו פני להקביל וויניציא לק"קובא
 סהר"ם בהנ' קצנאלבונן ש"יהנ"מ
 כשהי' שכ"ב בש' זה והי' זצ"לפאדווה

 : חמשיםבן
 צדי*ק יהי'י ערם ייכוו ובועז, יכין כ*פ סי'85"7[

 מערבת בח"א עני אני מ"ש ולפי"זענ*ל
 ה*ח שנפפר פיח סי' מיץ בהגיהשיין
 נשמת וע"ס ר"ר וצ"ע הוא טיסרי"ש

 : ע"ש נ" מאפרחיים
 בש'הרב בהיי נדפם מראה* יילדן נ"ר סי'65[
 י המגיה הי' מאמינה יוסף והנ"מש"פ
 מהראב'ל ונראה יררשלנ(י, ס"ה סי'5נ[

 לרופב*ם שה"לוכו'
 קשין וכ"ג וכו' קדשים 0ףרירושלמי
'elnoעל ירושלמי דה"ל 0"ר מנחות 
  לדעת הראתי ועוד ע"ש עדיותממ

 שם ט*ץ בהנ"ה לזה ממוכותוהבאתי

 כמכוש הרד"4 הנאק על לפי"ז צ"עומאוי
 דלח מה הירושלמי בשם דבריםשהביאו הראשוני מלשון והוכיח הזוהר קדטותבס'

 כסר במקובלים אך והוא כלל שםנמצא
 ום* דיניעותא ספרא הנעלם מדרשכזוהר
 תותן ע"ש, להם רק נתנוון ובל'מהבהיר
 בשם אותם שמכנים על לשבחמעם

 ffy~'ירושלמי
 סוצאז ה" הנכל 4הירושלמי זוביןכשהיינו ואולי זה כל מנ"ב ולפשפש

Qffרביע אית ראים ולא הדברים אותן בל 

ש -

כותן
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**י
 שער שעל ספק יאין כונת כ' פ'פ[

 וויטאל למהר"שהנוונות
 אם"ש מקשים וראיתי וכו' לסמוךיש

 אלא המים ניסוך דל"ה ומנוג נוגבענין
 מפורשת משנה ננד והוא וכו' בו*זביום

 דר.ל ואל'ק ע"ש ז' המים דניסוךבטובה
 הימים, אותן רק בתורה נרמזדלא

 בשני דכתיב תענית eb3'ובמבואר
 כמשפטם בשביעי ונטכי' בששיונסכיהם
 העשוי' דסוכה בכונת, מש"ש וכןע"ש

 ומעמידו ומשהו מפח פס דיעשהבמפולש
 דלא ג"כ דהוא ע"ש מג"פ בפחית א'בצד

 פס צריך במפולש קיי'ל דאנןכהלכהא
 אמונים שומר הרב תי' וכבר ומשהוד'
 דדוקא הר"ן שי' ע"פ דבריו לקייםדיש

 במפולש אף בחצר משא"כ בריהבסוכה
 עפם"ש ואל"ק ע"ש ומשהו בטפחדי

 בטפח די דמה"ת ספר קרית בם'הסבי"ם
 הכשר בסור וסיירי במפולש גםומשהו

 : החויה מןסוכה
 לחשוב יוכל ימי קולבן, כיד סי'5ו[

 הכלבו מחברדהריכ"ש
 שליצשטט מהריש לנכד הקמן ובשה'גוכו'
 ברבי שמריה דרנינו ברורות בראיותכ'

 כדבריהם דאי נ"ל וכן ע"ש חברושמחה
 איך או"ח קצור דהוא או חברודריב'ש

 הרא"ה הרמכ*ן ההוראה ועטוריעולם עמודי משלשה פעם שום בו נזכרלא
 : ואו"ח בהריב"ש כמווהרימב"א

[OS'נכר יע'ס האליהו, כרסיא ס"נ סי 
 : דר"הלאדן

 שהי' והעיקר לפליתי, כרפקי ס"נ סי'5ו[
 קו עליומושך

 וכו' ויעכ"ץ פנ"י בעל הגאונים מאתחשר
 הש"ץ נגד שנונה בחרב יצא של"העל
 ובאמת בזמנו, הגדולים כל כמו דילי'וכת
 בפלפולו מרור תמיר שהי' על  הרברטעם
 משגיח של"ה בנו בנזקי גם גרם"אדין ואולי א' רגע  אף רעתו טסית  של"הער

 עתיקים: והדברים כ"כעליו
 כעת נמצא a~w, כרעך ע"ה סי'15[

 אקספררבננזי
 וקונטרם המחבר שהביא שלו היחסמדד
 ה' היכל בס"ס נדפס לקוטים בשםא'

 בדי ס' ממנו נמצא נם תקג"ה()נרדיטסונ
 הסור ע"פ בראשית מעשה ביאורהארון
 בחדש שמו חתם ובס"ס שם,בכ"י
 ירידי לי העתיק כך צפת פה פ"ח ש'אייר
 לא ולפי"ז מראמסנוט לאסם מוהרייהרב
 שחשב כמו הרשב'א רבו בחיינפטר

 : ז"ל המחכרהגאון
 הי' נם ע"ש ש"ט, ולרעך ע'ו סי'5ה[

 מהירמופר
 סי' ה'ר והררב"1 לעצמו ס"ת לוובהב

 ממנו ומביאה אותה  שראה נ'התקפ"ה
 שלום בריתי של קמיע וי'ו לעניןראי'

 הרמב"ם ס' שם ראה צפת לעה"קוכשעלה
 : הקדושה ידו מכתיבתמוגה

ל*
 נ' בפוזנא 2פמר ל21ושי ~aw ס"5ס[

 שע"ב ב'אדר
 בק"ק עצמות ליקוטי מינה דע"יוידוע
 בנופו שלם אוהו ומצאו קברו נפתחפוזנא
 שלם ולא מקרוב זה נקבר באלוולבושו

 מאות ב' אחר זה והי' ותולעה רמהבו
 : לפלא הדבר וה"שנה

 לליל וגו' יפית מה הזמר לו מיחסיםויש
 הי' דסחברו אחרי מעות וזהשיק
 : לאברהם בן הי' והוא יצחק בר'מרדכי

 נתבתי ה' סי' מיץ בהגייה שבןמ[
 שעשה מרדכי מו"ה בתדדבורה

 הלבוש לבעל דנתכוין אל"ק הסדור על8"

twtyמרדכי מו"ה הרב דהוא נראה ויותר 
 קאפלמנש מרדכי ר' הנקרא אברהםבר'

 הובא ותפלות המחזור על פי'שעשה
 שמ"ג סליחות קראקא פה נדפם.במה"ד
 הרב מירידי פירושו, עם שנ"זומחזור
 דק"ע עו"ן  )ונעת נ"י קירשבויםמוהר"ם

 1פפר"מ(
  הגאון וז"ל  וזפגימ, למרזבן ל"ד סי'מ6ן

 בם'הטקובל
 הרברים אלה ח"ב בנימן נבול-היקר
 מכיה הפנים לחם ס' בגליוןמצאתי
 המחן הרב של תלמידו נ"ע, פואהנתנאל
 השלים ולא הגיה מיאכת התחיל אשרנרו

אותה
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g%מפרי"ם שמעינתשלימת

ש****

 5י' 'י'ת הפלימח שארית6[
 ועמא באסןיחיאל

 : קפ"טיו"ד
 והיא עייאש יפי יהודה שבם3[

 יהודה מטה לס'ח"ב
 : הקסוגליווארנא

 רננ"ו( )דויו נאוו דר"א שאלתדתג[
 ראם תועפות פי'ועם

 ועם תקע*א שאלוניקו פררו ברירלר"י
 זה נדפס נ"ח לח"א שאיה העמקפי'

 : מקרוב,
 ס' ננד ליעב*ץ ליחדכן, שברי7[

 גם הערותלוחות
 עינים פתח בשם אחרון קונמרסנדפס
 נו"ב בעל הגאון לאגרתהשובה

 :זצ"ל
 רבים מים בעל יהנ' במצרים שבר"ן

 : תקיבליווארנא
 חאניז ימהר*ם פישעיים, שבךיי"ו[

 הש"ץ כתנגר
 : העזד()לונדון

 הייפא ייייג" ז' יי"ש יהודה שבםז[
 םאורעןת. כסה יסופרבו

 עלינו שעברה ושמדות גזרות ורעות,צרות
 )אדריאנופל וויכוחים ובמה שוניםבזמנים

 :שי"א(
 להנ' יפ:ומים הפיית תודה שבח"י"[

 שימר מלאכי ירבעל
 שבס כיב ביום בליווארנא שץ נסעל

 ישמעאל לן' הנדה פ" פסה 2ט12'וץט[
 מורינא אבד*קהכהן
 ! תקין()ליווארנא

 תרי להני שי"ת אחים, שבתיו'ו[
 וצדיקים גאוניםאחי

 אבד"ק ומוהר"פ ניק5שפורג דק"קמוהר*ש
 :פפד"מ

 והי' א?נאוי יהודה שערי שו"תי6[

 : תקס"ה שאלוניקו קושמא רבנימגדולי

 נבורת יבס' הרשב"א, 7ט1"רן34[
 החליפ סם*אאנשים

 ז לתלמיריו המה טחשיבים מהםכהרבה

 ש"ג קושמא ג"ח הריב"ש שו"תיג[
 תשובותיוומימני

 זה ונדפם הריב"ש לדבר וסימןהקי"ז
 וצע"נ ששת בר בשם לח"א הנה עםמקרוב

 ע"ש ל"ת סי' יו"ד בד"א הרמ"א הגאוןעי
 שו"ת מונקאמש בק' נדפס מקרובוזה

 נעתק תרנ"ו )ובש' : החדשותהריב"ש
 נבנה שניהם קבר ועל האשביץ קברוכן לי הסמוך אונין סמ' לכפר מאלגירקברו
 בש' א' נביר הוצאות על יפהארמון

 :תרס"מ(-
 קושמא נתונות יחי' הראנ"ח שפתיד[

 אטרי ובשםש"ע
 : ת"ו( )רו"ו ומבשפר

 ושו"ת לאטיש אנן ריי שו"תטח
 : וויען( )ד'מקדמונים

 : רפ"ב( 3קישמא הרא"ש שו"תטז[

 : ית' )יי"י ודייל מהרץ שו"תיה
 : רצת( )קושמאי מקורפו כהן רוד הר' הרד"ך שוית""י[
 הקצרות ברוך בר כ1דץך'ם 17ן"ףןיט[

 שי"ד()קרימונה
 מהרנ"ר הנה עם כת"ר( )לבובוהחדשות

 תרנ'א(: )ברליןנרדמים מקיצי חברה ע"י רביעי קוב*ן נדפסגם
 : ח"י א' עח"א אלינרי הך"א שד"תכ[
 שפמ"ק בע5 אשכנזי ר"ב שן"ףןנ6[

 : שנ"ה()דו"ו
 ש"מ יחי' אנבין ר"ב שד"תננ[

 : תע"ח()שאלוניקו
 ל"י: ד' עה"א המךז אתי הריי שו"ת3ג[
 שבתי( )חיים מהרה*ש שו"תנ7[

 : ת"אשאלוניקו
 בע5 בגבנשתי חיים מו"ה שן"3ס[

 : תק*נ קושטאכנה"ג
 ? תק"ו א"ר זיפקינד מהך'ם שן"רןנו[

 ז שים שאלוניקו כשהרשך"ם שן"ןזנז[
 : המבורג יפה דזך'ם שן"ךצנח[
 : תק"נ דתו הרדב*ז שד"תנט[
 אשבנד צבי חכם שי"תןמ"ו[

שעת * תעידא"ר
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ציון ו מערכתיחיבשארית*28
 המגיה אמר אלקי"ם אוהו לקה כיאותה
 מנביא עדיף חכם חכמים אמרונאמת
 סמינו עמנואל כסו"ה מ"ו מפי שסעהיגי

 ז"ל הנפמר הרב של תלמידו שהי'זצ"ל
 שמע בו שנפטר בחולי לבקרושכשהלך

 הפנים לחם בחי' עומק הי' שאזממנו
 איך ומתמי' בהם מאריך וה.' נזירה'
 הרבה בש"ע השמים ז"ל קארו מהר"יהג'
 דברים וראויים בזה"ז גם שנוהגיםדינים

 : ע"ש שאמרן למיאלו

 בשנת וכו' בא"ד נרפס ישוב שממל
 פסח מו"ה הרב ע"יעת"ה

 שו"ת איזה משלו נופך והוסיףמסלוצק
 מאוד, יקרים והמה לשואליושהשיב
 להוסיף כאן להעלות אמרתי ארחאואגב
 ע"י השם אותיות בנידון לסש"שראי'

 נרע דלא ע"ש קדושה בו דישהדפוס
 שם שהי' הרי ע"ב ק"ג בשבתממ"ש
 במקום יעמור דלא בשרו עלכתוב

 הוא אף פ"נ ביומא ממ"ש וכןהמנופת
 סוטה שפרשת זהב של טבלאעשתה
 טתוך לכתוב שצריך מפני עלי'כתובה
 כמו נידון דזה להדיא לך הריהכהב
 ל"ר קסצר בן שם ועיד ס"ת ע"גנתב
 ד' בן שם שהי' הכהב מעשה עלללמד
 לסי"ה שים בהגהות ע"ש כאחתאותיות
 משאת ועשו"ת ע"ש שלנו דפיםכעין דהי א' גאון בשם שהביא חיותרצ"ה

 : סצ*םבניטין

 ולאריו( לריר, לנצנצה מ"ב סי'טנ[
 חי" וגם טקי'ז, מ"ץ הגיהע'

 ע"מ ישיג השנ בו אשר מיותרקונפרס
 ואולם ז"ל המחבר להנאון יוקששער
 קונטרס והדפיס המחבר בא זהאחר
 בעד להנן הרעא אחורי בשםמיוחר

 : אחדים דברים בס"סספרו
 מרשיי ן,ל1רדם' לכתךכפי מ'1 שםטל[

 שם מ"ץ התהוע'
 יעקב בית בסדור יעב*ץ הנאון וז"לטק'כ,
 בלקוטי משמע וכן הקדיש בפי'שלו

 שיותר נראה ומשם הלו רמזהפרדס
 עור תלמודי הכם הפרשן רבינושהי'

 ; נאטן מקיבלהי'
 ועמש"ש 2טכמד11ל, לקמן זיי"ן סי'מה(

 ע"ש מ"ץבהנ"ה
 לבו שם שלא המחבר על p~yומאוד
 וז"ל משיח בערך מש"ש בדבריולדקדק
 כשיעברו עכ"ז תליך בש' שנעלםואע"פ
 ויבא יחזיר תע"ו בש' והוא שניםמ"ב
 השב"ץ אריס דארס"ו להדי' ונראהעכ"ל
 זה ספר דנו דלא על וצע"גאחזוהו
 על יוסף כתר לם' שקרה וכמולשריפה,

 הדרשן משה בר למוהר"י f_dסדר
 כונת ס' על צ"ע ונן פרעמיסלאמק"ק
 מש"ש ההבלה כונת על )ריקקה(שלמה
 ע"ש חיי ימי בל ה' בבית שבת"יע"פ

 הרם"? הסכמת בו דנמצא צ"עוביותר
 המביא ככו זרים בו שלטו יאוליזצ"ל

 : והמדפיםלביה"ד
aa--ש44_-.

 סוור: מישרים, בן3יר ל"מ סי'מז[
 הב"י למרן המגירשגילה

 לדבר למחנה חוץ א' יצא מקרוב וזהובו
 מגיר ע"ס ומרים, זרים דבריםתועה

 עתיק, צדיק על עתק, ולדברסיירים,
 הרם"ק המקונל הגאון דברי זכרולא
 בשם פ"נ האצילות שער בפרדסמ"ש
 מפי הנאמרים הדברים הם והןהמגיד
 וכן tw~p ויקהל פ' הב"י לרבוהמגיר
 המקובל הנאון של עדותו עלינונאמן
 מה אלקבץ הר"ש בשם השל"הבעל
 א' בליל החכריא עם 3"י להרבשקרה
 פ' ומש"ש ע"ש ב' בליל ובן שבועותשל

 סעורות בנ' כוסות י"ר טספר לעניןויקהל
 נשכת שח"ל אדר פ"ו על דקאי י"לשבת

מ*
 הכמים, עיני מאיר ח"י סי'ט0

 ראשונה פעם לביה"דהובא
 לובמילא אבד"ק גדליא הרהנ"ם בנוע"י
 שו"ת חכמים עיני מנהיר בשם ח"בעם
 זה שם בהעלם נדפם יאח"כ סע"ט()ט"ו
 טצאתי דפ"קראקא הח"ק ובפנקסוצ"ע,
 הג"ם בת יענמל מ' הרבנית נשמתבזה"ל

 : כת"ת( סנט )ער"הנדליא
 אט*ש כאן להעיר באהי ארחאואגב

 סהר"ם וז"ל בח"א לעילהמחבר
 חתן הכהן יצחק מו"ה חהןלובלין
 נקרא הי' דחמיו נזה טעה ע"שטהר"ל
 מקראקא שפירא הכהן יצחקמו"ה
 סו"ה הי' סהר"ל של וההנו דודבטו"ה

 : ז"ל שמשון בסי"ה הכהןיצחק
וכמ"ש
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 135קיהציון מ מערכתלח"בשארית

 ע"ש סקיי תרפ'ח סי' הי"אוכא"ש
 מ"ש וכן teffy שמה הסטיכות לוהומוכח
 וסש'ה בר"ה בשר לאכול שלא נצביםפ'

 ע"ש צאן וחלנ שמן ר"ל משמניםאבלו
 דחולין פ"ח ערוכה למשנה סותרוהוא
 דמשחיטין בשנה פרקים מר' א' הואדר"ה
 רק דדבריו ואל"ק ע"ש בע"כהטבח
 מרינא ולא  נאמרים  הסה סגולהליחידי
 ועי שסה כשהדקרק מליו  ידמיןולוה
 פכ"ז חכמים אמונה בס' בזה מ"שעוד

 :ע"ש
 המאירי יהרב אבות, כלגן נ"ב סי'מח[

 בלונדון מקרוב זהנדפם
 לאסט מהח"י הרב :ךידי ע"'מכש

 ולא פרובינצא מנהני נעניןמאטרים
 בית ס' בהקדמת מיכ כיכב הר"זכם'ש

 : ע"ש. לאבית פי' דהיאאבות
 וב"ה וכו' רבדין' בהישרש סיב סי'יוט[

 הרבות על נכון פי'חברתי
 ה' ועל ב"ח רבה פני נשםוקראתיו
 התנחוסא ועל טנחם בית בשםמגלות
 הש"י שיזכני יה"ר ב"ח ארזים ביתבשם

 ברא, בראשית בעזרת לאורה,להביאם
 ברפוס אזכה כן אותם, למדר זכיתיוכאשר

 :לראותם
 וכו' המררשים כל פה להזכיר ראיתישם

 הקרמה להעתיק אמרתי  ארחאואגכ
 אגרת טררש בהקרמת W"D  קוהאחת

 שם שהביא ז"ל בהנר"א להר"אבראשיה
 ס' אלו טלכות המה ששים מדרשבשם

 שמונים אלו פלגשים ושמוניםססכתית
 ברייתות אלו סמדר אין ועלמותמדרשות
 דקמ"ג ובתיקונים ע"ש מרככהדמעשה

 דאגרתא ספרי המנין פלנשים ושמוניםבי
 וכ"ה ע"ש הלכית אינון ממפר איןועלמות

 וצ"ע שה"ש על להרוקח הרקח ייןבם'
 כתב קרח ט"פ ברבות ואולם הביאו,דלא

 מדרשות בתי פ' אלו פלנשיםוסמונים
 אין ועלמות פתתי' כנגר בירושליםהיו

 רב ובם' ע"ש הירונה בושנה  זרמספר
 שמונים והולך מונה ז"ל 1הגר"אפעלים
 ע"ש הראשונים בדברי שנמצאמדרשים

 : מ"ץובהנה
 יע' 1ץנבדנ2יכ2, ב2דרשזץ ע"ר סי'ג1"ן[

 דיוורה סורה שם מ"ץהגה
 אבוא1פייא והר*א פלקיירה בןלר"ש
 ע"ר הפורה על פי' עוה"ב חייבהם"ם
 המורה, מורה בשם נ"כ ומכונהנפתר
 איך נא וראה בהקדמתו, החייםוז"ל

 נסתר ע"ר המו"נ לפרש סכלותוהניע
 ע"ש הכמה נובלות בס' דבריווהובא
 הנכלה חכמת כי לאטתן האמתואך
 לחכטי שנגלו בכינויים ונעלםנסתר

 חיכה תוך אבל האלקיי"םהדורות
 אין הרותנים הקדושים המופניםבפניטיות

 סכל מיפשטת בינוי ולא DUt לאכאן
 הגוף  משיגי ישיגוה ולא חשו  והשנהלבוש
 אנשי המה בארץ  אשר  הקרושיםסלת
 בלתי איננה בכללות עיקרה וכלשסי

 הקדושות מרות ע"י ית"ש הבוראדכקוה
 ולכן לב, חכמי בל בלב וגנוזיםהטבועים

 לפרקי הגיע 5א שהרמב"ם את"לאף
 נם"ש  ~קנחו עת עד ומע"בהמרככה
 דבוק לבו הי' זאת בכל עוז מגדלבעל

 בהיותם הרוחנים הקרושיםבמושגים
 הי' ראוי כי נמצא בכללות,נפשמים
 אשר איש נסתר  ע"ד גם פי' עליולחבר
 היסודות יסוד ספרו והתחיל בו אלקיםרוה

 לו רננלה לך הרי 131' ההכמותועמוד
 אף החכמה לשון ליראיו ה' מסודלרבינו
 המוענים השיג אבל הח"ן לכינוי כיוןשלא

 מיסריי סריה )ממחיגיהמופשטים
 בהנה מי"נ א' אות ועח"א מד"תגר"11י(,ו"5 ק:"נ5י

 : שם וש"עמ"ץ
 מו"ה שלקט וכדק, כ2דר'וץ ע"ה מי'ג"[

 הכהןמיכאל
 שמואל היים מו"ה הרב תבירו עםוכו'

 חורש(:  )ס"15גיק1מומפיאה
 ספר ע"ד רבותהשנוה יייי  מפרים, בנספחה ק"א מי'גנן

 מקומות כמה כל לעין ומראההזוהר,
 וכל יהלכון, קרוש ממעין ולאהמזויפים
 וכררכו י' שלהבת  אש כלפידידבריו
  יוחאי בר סי נגרו טרפם וכברבקירש,
 כל וסותר מצוה, מלחמת שלוחםלת"א
 אימא אינעית גסירא עד מרישאדבריו
 את ופשט סברה, אימא ואיבעיתנמרא,
 ליושנה והחויר צורה, ולובשבגריו

 קדשות ס' גם נגרו נדפס כן וכמוהעטרה,
 דבר כי עבר בני לכל יעב"ץ הנ"משל התנצלותי ירוע כבר ואמנם וכרומה,הזוהר
 פשתה כי על שעההי' והוראת הי'בעתו
 ועיקר ימ"ש ש"ץ כת בימיו צרעתנגע

 בו והעסיקו הי' הזוהר בם' רקלמורם
 ער ואמונהם, דרכם לפי וזרה,סטים
 ו' מערגת )1ע*5 טעותם, טחזיקשהי'

 : ח'(סי'
 הבה' ע"ש ה', 23עשי קפ"ח סי'גג[

 חזון וכעת קי"ב סי'ט"ץ
נפרץ
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ציון ם na~yo יה"בותארית286
 הוא לטוב האיש אוהו זכור ברםנפרץ,
 ושלם חנם הנגיד הרבני ידידיניהו
 נרדמים המקיץ בעזרת דפ"קראקאהקהלה מיועצי א' נ"י פרייליך בר"ז חייםמרה
 מצבת ונם מנוחהו מקום לונתגלה
 הי' אשר האבנים את וחלצוקבורתו,
 היום עד חי כל מעיני וטמוניםננוזים
 ממאה יותר תרפ"ס( *ייר c7%Jהוה
 יעמוד הזה הצדיק הגאון של וזכוהושנים,
 אדמת מישיני ורבים עד ולזרעולו
 : יציצו מעיר הארץ וכעשב יקיצו,עפר

 הזה הנאון על בסה"ר ומ"ש קטבם)ד[
 הוא מעות  אבר"קראקאשהי'

 שמש דלא א"פ תורהו במחיבבירו
 בקרימינא רק אביד בתור פ"קמעולם
 יוסף הרהג"מ פטירת אחר של'אבש'

 ש' ער ונניזין פוזנא ב"ק וכןאומיליננו

 הרבנית זונהו עם לכאן בא ומשםשמם
 הג' אלטנה בהם דבקה וכן נריינדלמ'

 עד אותם עזבה ולא אומוליננומהריי
 מערכת סופריס פליטת )ועה"6 לכאןבואם
 ע"ד בן הי' לנו נורע וכאשר סה"נ(יהד
 יקר הי' ה' מעשי ום' במותי,שנה

 וכן שבדורו הגאונים מכל מאודומהולל
 טה זולת מפראג מהר"ל הנאוןבעיני
 בעל וז"ל דברים, באיזה עליושהשיג
 נקרא להיות זה ספר ראוי חכמהנובלות
 הגאון אצל ולמד וכו' סופו ועדמתחלתו
 מהר"מ הנאון בחברת מאימאצקמוהר"י
 ריב שם התפרץ בווניציא וכשהי'אלשיך
 והר פאדווה, מהרקם מהותנו וביןבינו

 במשפפ דבריו מכלכל ומריני כוללחכם
 פילין חכמי לאנשי נודעו לאועקנוהיו

 לסורדעהו ירדו ולא מהם דרכו נסתרהכי
 :עכ"ל

 : מראשותיו שם אשר האבן על ה', מעשי בעל הגאון של מצבהו נוסח לךוהא

 לק"ח, יוסף חתכם. *שמע לכם, נתתי טוב,לקח
 : ה' מעש"י ותשובותי"ו, ע!ר*י,ספר

 "ל אשכנזי הרןפא אליהד בהר"ר אליעזך מו"ה הגאון נקברפה
 החוזר, נלגל זה הלא סוער, זמן עלאקונן
 עוזר, בני ה' גברת במסתרים, הןלבבי
 !ר, כזהב אב לי וגם הרב, עלי רב,יגיני
 אליעזר. אחד וש"ס מספר, שנת נלקחהלא

 ! ובתווך ושמאל ימין צדדיו משלשה חיות נמצא מאחוריו המונת האבןועל

 נבור גלה, מישראל כי ויללה, קינהשאו
 מספרים והשמים הארץ בשערים, נודעשמו

כבוד
 כבוד,ישראל לאלק"י ונתהם ה', מברך יהי' הכלעל
 ומכנור, טחכמה יקר מזימה, מלאאיש
 כבוד, מנוחתו, והיתה לישבתו, לקחוכי

 אליעזר מו"ה הנאוןהוא
 חסידים יעלזו נגידים, רוח יבצוראשר

בכבוד
 כסליו, כיב יום תהלהו כבור שם"ושנת

 כנמר עז נקבר פה נאספים, חסד אנשין
 קל ולעובריו כה, רצונו לעושי אם הןן אומר יביעו וביראה פחד, מרוב יחד יבכון שומר אמר הרעה מפני נאבד כי יבינו, לון
 וחומרן
 לי אבשלו"ם בי אצעק קולי אהה, אההן
 הסרן
 אמונים פסו כי מאחהן לא אקרע לבין
 מר. לי סר הן תחתיך, מותי יתן מי אבשלום!י נומר, עלי רחום, לאל אקרא ! אבשלום אשתן נמר וחסידן

 מכאובי על קנה ושאו חנוני רעיאתם
 רבי ונם אב שבר על אקרע הבנדים כליחד עונבי נהפך אבל כי עיני בת תדוםלא
 אביו אני אצעק סר ובקול ראשי על ידיהנה

הנה
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 יש קיםציון ם מערכת יחיבשארית
 ציון בשארית בח"א כהבנו כברהנה

 של קודש דמצבת סי"נ א'אות
 ונאנדה נעלם ה' מעשי בעוהנאון
 וכמוהו האדטה במעבה ונשבעמאתנו
 ונגוזות מבועות שהטה קורש אבניהרבה
 יותר זה ראינה לא ועין יסים,מרוב
 ורק לסו זכר נשאר ולא שנהמסאה
 נכרי איש ע"י שנעתק המצבהניסח
 )ומש"ש שנה ועשרים מאה זה וואלקהחכם
 אבן נוסח צ"ל ציונה אבן לנו נתגלהבי

 מעינינו, נסתר מנוחתו מלזם יגםציונה(
 הזה היום ער קבורתו את איש ירעולא
 כארמו"ר כשבקר ואך בבלל, ערולא

 החיים בית את ,צ"ל שפר שמעוןהרהג"מ
 בארצנו כבור לשכון כשבא רפ"קהישן
 בעיניו ראה כי לנו אמר אז תרכ"אש'
 לט ונתן ה' מעשי בעל הנאין טצבתגם

 לשון נוסח קצת זיכר עודנו כיסופת
 הרב אצל מקומו קנה כי אסר וגםהמצבה,
 הדבר והי' ז"ל יעקעליש ר' אייויקטוהר"י
 פתום הדבר נשאר היום ועד לפלאלנו

 כן לנו פתר כאשר באמת ואולםוחתום,
 כנוס עת הניע שנים ב' זה כיהי'

 שם האדמה ברנבי ממונים שהי'אבנים
 מוהרי'א הרב ואצל מצבתו, לנונהגלה

 : מנוחתו מצאהנ"ל
 נתודע כי זה בענין פלא הירוש ישועדר

 מפה רחוק ספאכניץ בק"ק כילנו
 א' מצבה שם נמצא פרסאותכעשרים
 אליהו במויה אשכנזי אליעזר הג"םע"ש

 זמן, וטאותו ה' מעשי בהם"סשרופא
 שבם לבעל ג"כ כלה הזה ביקרהואמנם
 שם ונבנה אזהיר בק"ק שנפמר ז"למוסר
 בעה"ק נם ונמצא קבורתו, על אבןטצבת

 אתנו ואין כבודו, ע"ש מצבהירושלים
 אחר זמנים זמן ואולי הוא מהיודע

 לעיה"ק הק' עצמותיו משם נפנהפמירתו
 : מונת במקומו נשאר הראשונהומצבתו

 ע"ש נגם'כמ, 3מ21יטך; קפ'ם סי')ס[
 והוא קי"ג סי' ס"ץהגה'

 באתי ארחא ואגב וכו' שמש יוזפאלמו"ה
 שם שכתב דברים איזה על כאןלהעיר
 לקתוהו פ"ח דבש' כמש"ש א'בטעות
 זה והי' לתפיסה מרוטנבורנלמהף*ם

 ק"מ דבש' במ"ש ב' כידוע, ס"ו בש'עור
 וזה פרנסים י"ב ווירמייזא בעירנהרגו
 בס' להדיא וכמ"ש תתנ"ו בש' רקל"ה

 סיון בר"ח ומתענים שם וז"להטנהגים
 פרנסים י"ב או שנהרגי עלבזוירטייוא
 על )וצע'נ ע"ש התנ"ו בש'הגדולים

 צלולין מימיו ששהה על בעסה"רהנאון
 : נסודרין( מתחלה  סננן  ולאועכורין,

 ומה וכו' וכמצדתן כן' קצ"ה סי'גו[
 שדי היקר בס'שמסתפק

 אי סנים ובלה חתן סערנת היוחמד
 המצות ס' את ראה החנוך ס'בעל

 קצת להביא לי יש לא אולהרטב"ם
 מעביר לענין כ"מ טצוה החנוך מס'ראי'
 המצות ס' כלשון שהעתיק לכמוששערו
 רס' שכ' שם עוד וראיתי twty באותאות

 ע"ש תורה משנה לס' מבוא היאהטצות
 פ"ו בכורות בה' שכ' יפ"ת במכירתכמו אהדדי דסותרין לפעמים מצאתי עכיזואולם
 מלית רס"ג סי' המצוה ובס' לוקהדאינו

 : ע"ש דלוקהכ'
 ואפנם וכו' שם מ"ץ בהגה' וע' שםגז[

 המקובלים געלי החליטוכבר
 דרם'ח זוה"ק בס' אלק'י ההנאובראשם
 ושס"ה ארם של אברים כנגד המהמ-ק
 פ' סוף ועם"ר נידין שס"ה כנגדמל"ח
  ומל שמיני פ' בתנחימא וכן ע"שקרת

 מצוה שבבם אבר שבבל ישראלאשריכם
 יצר אשר בברכת בכ"י אומרים אנווכן

 העתיק וכן רה"ח גי' חלוליםחלולים
 הב"י על וצ"ע ע"ש רס"י או"חבפור
 בסוף וז"ש ע"ש מקורו צייג שלאשם

 מלית( )הטה ירא אלקי"ם אתקהלת
 כל זה כי y"D) )הימו שמור מצותיוואת
 אבריו כל הארם בנין כללות ר"להאדם

 הפסוק לפי"ז נאטנו ומה סם(תן56סיך
 חייתני בם כי דבריך אשכחלא

 כל בו הרמוזים שלי חיות דבלאחרי
 לי א"א ולכן עיני לנגר והמההבצות
 אלק"י אחזה מבשרי וע"ר רכריךלשכוח
 ויצא פ' בב"ר וכראי' 65גייוו( יקר)ג5י
 צמאה שנפשי כשם בשרי לך כמהפס'ט
 לך צטאים בי שיש אברים רמ"ח כךלך

~wep
 התיב"ע דברי לי נהירין ובזה

 לך עביד הוא תשי ילדך צורהאזינו
 שיצר היוצר הוא שלך הציירהיינו תשי ילרך צור ור"ל ע"ש מחיליןטחילין
 ועכ"ז המצות כל עי"ז שתזנור כדיאותך
 לך דעביר דייקא מהוללה אלתשבת

 זה: בשביל סחיליןסהילין
 להרב הכמים 3מן2נ1[ רנ"א סי'ח"ן[

 וראה וכו' חאניזמהרים
 הנורא מהמעשה ח"ה בסי' מש"שנא

 ש' שבועות ערב לבוב בעירשאירע
 חיים מו"ה הקדושים הגאונים עםתפ"ח
 מו'ה ואחיו דשם האב"ר הלוירייציס

יושיע
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 לעין קד'ה על שנהרנו הי"ד זצ"ליושיע
 קשות גמיתות בכפיהם חמס לא עלכל

 הקדוש הגאון של ובנו ועכ"י זי"עומשונות
 הלוי מרדכי הנ"מ הוא זצ'1מוהריי
 הלוי יצחק הנ"מ אבי קאמיאנקאאבד'ק
 ליב ארי' הנים חתן אב"דפקראקאשה"

 : א"ראבד"ק
 דישותסופר, כמ:2י,צ2 ע"ה סי' ספרים פלימתגס[

 סופר שמעון הרהנ*ם לאדמו"רופלפויים
 דישראל רבא ספרא זצ"להאבד'קראקא

 אנדה והי' חד"ת הרבה אחריווהניח
 שלמה מו*ה הרה"ג ידי"נ בנו תחייוהי'

 ונאבדו ע"ה טסערעט סופראלכסנדרי
 מלחמה בשעת ככלו רובו מהםהרבה
 ולא והלאה הרע"ד מש' שהי'הנדולה
 דספר'י פשופי איזה רק מהםנשאר
 : הין( סי' סיין סוסריס ס5יטת נח"ל)וטא"ס

 כמו נא אםפרה אמרהי אם והנהס[
 וצדקתו חכטהו וטדוהיוטעלותיו

 לדל מעוז תמיד הי' גם הנליון, יכילם.לא
 פתחי על מסבב והי' לאביון,ומחסה
 שלתנו על ביתו כבני עניים והי'נריבימו
 בשעת ואף לעני מלוה והי'ממונבים,

 למשכון וזהבו כספו כלי בהם נתןדחקו
 פעם גרוף בהמהר והכל מצא, עתעד
 שכרו על היספה ומבקש שואל הי'אחת
 בי תשובתם והיהה הקהלה, ראשימאת
 כי אחרי מונים, עשרת אף לו יספיקלא
 בחסידות כתנהנ והי' לאביונים, נהןפזר
 תוכחת זיו מלאים הי' ודרשותיותמיד
 חס ולא בטן חדרי ירדו ה' ויראתטומר
 מלאים שלו חולין שיחת כל.ואףמפני
 תחת וחלב דבש מנה, מי ותבונהדעת

 *( קונו מדעת בם וישלשוני,
 האבר"ק הרהינ פה דרך נסע כי"אס6[

 שביעות חנ על צאנז לק"קא'
 ובקר חיים דברי בעשו"ת הצדיקלהנאון

 עפו וה"תעשע האבדפ*ק הגאינ כבוראת
 על עינו שם וכאשר כדרכו,בד"ת

 ואיננו פלאי ע"נ טלאי וראהמלבושיו
 הי' החיים כי סקרה וקרה כבודו,לפי
 יע"נ יו"ט, על חדש משי בנד לומניא
 המלבוש ללבוש נא שינסה ממנוביחש
 שהחיים אחרי מדתו כפי הוא אםהלז
 ללובשו לו ראוי ואיננו מקלקלו הי'שלו
 היתה ללובשו נסה הרב וכאשרבלל,

 הקומה גדול הי' כאדמו"ר כי אריכהקצת
 החיצון בנית עומד החיים הי'ועדיין
 ובקש לאבנם, לו שיהי' ממנוותתך
 איך כי מלקבלו ח"ו יסרב שאלמאתו
 נדול שהוא בעצמו שרואה לנדולממרכין
 שלו המלבוש מן לחהוך שצריך עלתמנו
 קיים כי מבעליו, טוב ימנע ואלעבורו,

 : ניכורים טעיתבזה
 חמשים סך רח"ש מעות לו נתתיפ"א

 ע"ש אבי כבוד בשליחותרו"נ
 מזת הופרש אזי לבתו, חתונתשעשה
 ב' עמר רו"כ עשרה לי ונתן החומשתיכף
 שעתא לי' דדחיקא ואף מהוננים,עניים
 מאוד סרובים הי' כיתו' דצרביתסיד,
 ממנו ושמעתי לאביונים, נתן פזרעכ"ז
 ועושר הון הפ' הלצה ע"ד מפרששהי'
 איש יתעשר אם העולם דדרך וגו'בביתו
 ומצעות נאים בכלים שיהו יתהרראזי
 באו חדשות שפנים עד וכדומהנאוה
 נשאר הצדקה בנתינת ואמנםלבאן,
 ובמקומו לפנים שהי' כמו הלאה נםהדבר
 בביתו רק נראה ועושר הון וזש"העומד,
 ובמדרנה לער עימדת וצדקתואבל

 : ודפה"חהראשונה
 תיבע מווארשא א' סוחר הי' מ8"4*סג[

 שהי' לר"ת מפיק א'לסוחר
 עירנק ומנכבדי שלים*א הרב מאוהביאחד
 פשתן חתיכת אלף, אצלו שקנהאחרי

 וכאשר אסות, ארנקים בת כ"א)קרעאם(
 ול"נ, ליה רק לכ"א שליה נמצאוקטנים למוחרטי למוכרם והתחיל לווארשאהביאם
 וכשבאו לכאו"א להפיב סוכרתוהי'
 שלו הבד"צ לפני מענותיהם והעצימולהרב
 סוחרים לכ' שולחים הף ומתחלהרפ"ק

 דיקרה ואמרו וענו זה נידון)פאכמענער(
 לבל שתים או אמה חסר שיהי'לפעמים
 ואן שטענו לא מזה בפחות אבלהיותר,
 על חסתו כאש ושפך בכעס הרבעמד

 את לעזר לו לקח בי על הזההסוחר
 הפרנסה על הממונה חת"ךהמלאך
 ולעבור יריך את פותח של בס"תהמרומז
 הדע לא וכי וגו' במשפם עול תעשו לאעל
 הב"ה ביד רק פרנסה של הטפתחכי
 : אמות אלפים ב' לשלם אותו וקנםהוא
 העשו לא הפ' לפרש אמר ארחאואנב
 מלת על דצ"ע וגו' במדה במשפטעול

 וא"ל יזוע( הות )ומחרס כאן שכ'משפט

)'fts, 55הה רק 5גי ,e*nct כסייס. 5ין פכחו כי 
דירוע
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 289קבציוד ם טערכתוח"בשארית

 בסדה הכל לשלם הביה דמדתדידוע
 ולך וזש"ה למוב בין לרע בין מדהכנגד
 כמעשהו לאיש תשלם אתה כי החמרה'

 חמא במה לאדם יתורע דעי"זדייקא.
 ית"ש חסדו מצד וזהו עליו ויתודהוישוב
 לו ישולם אזי במיה משקר אםואמנם
 מעשיו וכפי מדה לפי לא נ*כלטעלה

 וזהו ולהתודות לשוב בטה ידע לאואו
 שלמעלה אמשפפ במשפפ עול תעשולא
 רעל ור"ל הידוע בפתח במשפפ וכת"קאי
 ודפח"ח: למעלה עול גם לעשות תגרוםידך
 בעיני שראיהי מה ידענא שלבראסגן

 בסוכה יתר ישבנופ"א
 בשלתנו מאריך והי' הראשונהבלילה
 תורה בתירושי החג לכבודהנהור
 מנדים ובמיני החנ, לליל שחי'וזמירות
 אחר ער ושובים מבושמים ויינותערבים,
 השלחן על מהנטנם שהי' עדחצות
 שם לישן אני גם הלכהי ואז ידים,בחביק
 שעה ואתר הכינותי, אשר במקיםנסוכה
 הרה"ג הי' בשינה משוקע שהייתיושתיים
 תום"י איתי ומפייס אוחי מקיץקימא
 לו מניח שאיננו ד"א בשביל ע"ז לוחול
 בתחלת מאוד רעב ה" כי אחרי ואמרלישון

 עד נדול בתיאבון לחמו ואכלהסעודה
 כזית אבל אם בבירור יודעשאינו

 שלימה בכונה סוכה מצות לשםהראשונה
 כמו עצומה בנונה לאכלו דצריךאחרי
 ההכרח וע"כ הראשונה בלילה מצהכזית
 יום עד משנה לחם מאתי לשאיליאלצנו
 ואם המה ישנים ב"ב כל כי אחריסחר
 מאור יבהלו אוי פתאום אותםלהקיץ
 ליש וגם תי' הרבנית ז' ובפרסמזה

 מהרה עד וע"כ הטעם, להםלנלות
 הסיכה חומת בקיר ביתי כי רצונומלאתי
 בכונה יבירך ובצע ידיו ונמליושבת,
 עד ושמח שש זקי' דביקתו ולרובעצומה
 הבוקר לאור ממוך ער חר"ת ואמרמאוד

 ירי את נפלתי אני אף ב"זובראותי
 נהנתי כאלו זו ממעודה ונהנתיואכלתי
 השביעני, שמים ומלחם השכינה,טויו
 ע"ה הצדקת הרבנית כשההגירהלמחרתן כי ממש, מן מעם בו פעם כיאחרי
 אמרה משנה הלחם ע"ה הצנועהלזונתי
 לא מדוע אותה שאל הרה"ג כילפני'
 שלו בחלות מעם מוב פעם שוםהרניש
 קדושתו לרוב בי תבין ומזה בשליכמו

 דהרי ג*ע מעם בו מועם הי'ודביקתו
 אנל שהרי יד"ח יצא הרין מצרודאי

 לא ועכ"ז בסוכה, לישב ובירךבמנה

 כ"כ עצוטה בכינה שליה הדברס.בת לי לגלות שהוכרח עד האישהשקים
 כי ואף מש.נתי, אווש להחרידשהונרח עי בל'פ מגה ישרין והיל תמידכש
 ירצנו בן את וכאב מאוד אותיאהב

 : הצדיק צדקת נודל ראהומזה
 כתב אשר תרכ"ט משי מיסר 84גריןסו[

 הסלילית בימי דמ"ק בערזאלסיהרי
 הוה במסחר מאוי מרורים שהי'מחמת
 כ"כ הלילה, לרבות וגם הקיץ ימיכל
 באי מבלי חרבים מדרשות בתי שהי'עד

 והעיק* שם הבית מאנשי איש ואיןמועד
 אקפיען זיעדבאהן בשמרי אז הי'המסחר
 שהולכת על לאמכארדען בשם אשנקראו
 לאמבערדייא ארץ קצה ער וויעןטעיר
 ה" שלהם השער כי הי' בהם עסקםורוב
 מסאה למעלה למעלה אז והולךמוסיף
 )האססע( ויותר מאות שלשה עדר*כ

 ונלל הזה, במסחר נתעשרו מהםוהרבה
 בקש הסליחות ימי ובאו כשקרבוכן

 : הקדוש וז"ללעוררן

 ביום לרין, תחלה הנכנסין דיין ב"רלע"מ
 ידין, ורוחי המו מעיהדין,

 ביום מענה תמצאו איך לי נאהניפו
 כסא על היושב המלך ישארכם כיהדין
 עתים קבעהם בדין ראשונה שאלהדין,

 פניכם תשיתו איך וכדין, כרתפתורה
 אשר 5אמבררין, עליכם יעידוןכאשר
 בעת ונם ולילה, יום הונים אתםבם

 ואזניכם תחבולה מלא לבכםהתפלה,
 : עלה ומה ירד מה המולה,לקול

 כוחכם תוכלו איה נפשי ידידיאהה
 הלילה וכל היזם גל ובהלה,בריק
 וכלה, נפסד בעולם עומר צולםותחליפו
 בהעלוהי וחלחלה, רתת מלאהמתני
 ביט51 המכשלה, גדלה כמה לבביעל

 בימינו כזאת אשר לנו אוי ותפלה,תורה
 הקדישים מדרשים בתי צעקת קולעלה,
 מאסו ה' בתורת יצאוני בני עלה,באזני

 צעקו והנמלא, והמשנה התורהועזבוני,
 מהר יוצאת קיל בת ובערב, בבוקרמרה,
 תורה, מעלבינהשל לבריות להם אויהורנ,
 והאזינו, שמעו נפשי ידירי זאת נאבינו
 יחריש היום, כל אם ותבינו, לבכםשיתו
 הרחיים אחר וכחמור לעול כשורהחורש
 בזיעת יעמול אשר עמלו בכל לו יתרוןמה

 עת לו ישאר לא אם השמים, תחתאפיים,
 בת לנפשו חלק ולחת כפים, טיניעלאכול
 מיה הרשע בן נם שבשמים, אבינוהפלך

אוטר
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 ולמה רכם, הזאת העבידה מהאומר

 : ניחכם לריקההסו
 נוויען אשר בערזא סוחרי נאשאלו

 בני יהקכצו היום גל לאהבירה,
 הצהרים קודם שהים שעות ואךהחבורה,
 כן הערבים, בין שהים, או אחהושעה
 יש לכל פעמיים, יום בכל ויבואי*תקבצו

 ויהר השמים, תחת חפץ, לכל ועתזמן
 למיול ואשר הוצאותיו לחשובלפיהו לביתי אשר פונה לררכו איש אישהיום
 והמפסיד ממעותיו, ואניתיישהוה לאכול המשהכר שעוהיו לבלוה"טיול
 השוה הצד דאנוהיו, ולפזי צערייהפינ
 לנפשם ניפש מבקשים כיפםשבהם
 וכמה להעכירם כמה כיפם כחותיוקלו

 נופם להרגיע בעולם להנותלהחפישם,
 וידוע ורעי אחיי ואחם חושם,ופחלץ
 העבידו ומדוע עולס, נהיבוההעזבו
 הבערזא שר וכי ?החלם, נפשכםכחות
 עולם, עבר לו להיות במרצע אזנכםרצע
 יצא לא חובל, הוא נפשו כי נאדעו

 : היובלבשנה
 מיד כצבי ממנו הטלמו ידידי ונאנא

 היצה"ר הוא הציר סיר נפשכםהצילו
 שובו נפשות, לצורד רשהות,הפורש
 מררשות, ובתי כנסיות בהי למבילכםבנים

 1.שלח גזרה, מצל יצילכם ההורהובתות
 שהיו השעית במהרה, הצרק הנואללנו

 קדושוה, לה' הנם להורה, לכםקכועות
 צייטיננן השעות חדשי בקייאת תחללואל

 האבו אם חדשוה, ושמועוהזיפעשען
 עושר נם תאכלו, הארץ טובושמעתם

 ולא לעלוה האיצו אל הנחלו, ככורנט
 דרך פנו ולבהלה, לריק תגעו אלתפילן,

 ענני כמוסר נטמעו המסילה, ישרוה'
 יודע, ואינו הם הקטנים,שקטן ןעיר שומע, וץיפהו לבב נכאהלנוע

 המדבר וריע, אוהב מיסרנא

 מתפח ה' לישועת ונדכה, נשברבלב
 : לו תוכי כל אשריימחכה,

 יינו עין, כהרף מהעשר יין עברוכגבר
 אין, ועשרויפיג

 לאמברדין, סוחרי כן מיין, ולאשכורת
 הדין, מן לפטורינולני

 : ס"ה()עירונין
 ה' מלהמורך ח"ד סי' פלט"ס שםס:[

 וקנאיםלהר?ב"נ
 לחרם ספרו ונהנוהו בי פונעיןרבים
 העיר המלחמות דם' וידוע לשמצהושמו
 הפלומיפ.א שונאי התכסיס בין נדולסער

 ח.והו בחיים עור נגדו יצא אשרהראשון
 ב"ר ?מואל הר' התוכן הפילוסיףהי'

 ואח-יו ממרשיליא משולם ב"ריהורה
 בה.2ובה הריכ"ש ובן וכו' חסראירב

 סלחטית ס' אה קרא האמונות ובם'סט"ה
 העקירה בעל ובן ה' עם מלהמותה'

 והגאון הרלב"ג לשיטת ב"פמתננד
 ה' מלחסות ס' את דן אישקרמהר"מ
 הרב יכן בשכה שח"ל ביוא"כ אףלשרפה
 פי"א חיים נשמת בס' ישיאל בןטנשה
 להצדיקו ההעיררו מעם מת* ואךע"ש

 והרב הוישב"ץ כסו רב טפשעולנקותו
 הגדול של עדותו עניני ונאמן שלוםנוה

 סוהר"א החסיר הנאון הרבשבאחרונים
 פטירתו גידם בזה"ל שאמר זצ"למווילנא
 בע.לם לסנט אותי ויגוננו שאהההלואי

 ון:ל ז"ל הימב"ם בטחיצתהנשסות
 ג"מגס )קרים ז"ל הר5ב"נ בטחיצתהפחות

 : קג"נ(עמוד
 מאור מפורמם הי' התכינה בחכמתונם

 לעיני ובינוהיני חכמתינושהוא
 פיקא החכם כמו והדר הוד לו ונהנוהעמים

 וכן וקעפלער רייכלין מיראנדולאדי
 ספרים חי' וגן רשש. קלעמענםהפאפסט
 קראו וע"כ הרפיאה כחכטתהרבה

 או נערסאנירוס באננא?ם ליאוןמאיסטרא
 : היהורי לעאמאגימטר

מ*
 טודרוס בן לר"מ תמררה כמסב ל"ג סי'סוף

 ע"ש וכו'הלוי
 והוא אחד דבר עי כאן להעירבאתי
 אביו אל הלך לא לגדולה שעלהדמיים הלוי מאיר רבינו על היוחסין בס'דמיש
 בסחכה"ה בזה מעה לענ"ר ע"שוכו'

 סאיר רבינו והוא בשמא שמא לוונתחפף
 עליו שהעיר וכסו ז"לפדוטנבירנ

 . עשש נ"ז מי' קירושין במם' הרא"שתלמידו
 הו"אלמרר

 ועהום' יכו' כמתמ ןן5כה י"א סי'סו[
 מנחותרעק"א

 בס' זו בקושי' הקרימו וכבר ס"הפ"ם
 מישבו מלאכי יד. והגאון נחוםחזון

 ואל"ק e'y, הל"ג סי' מ' מערכתבטטו"ד
עוד
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 כטהם רהלנה היא פעם עיקר דהא,ךד

 שיהי' כדי רעתו וראי רביטדפתטי'
 באן משא"ב כרבים והלכה כרביםנראה
 משנה סתם רבלא"ה אחרי זח כלל"ש
 בשם מי"א מיץ בהגה' עפמש"שועי"ל

 ז ע"שמהריצם
 הלכה מתם ואח"כ כחלוקיו שםטח[

 בענין הפסיק כשכנר וא-לורוקא וכו'כסתם
 באותו עסוקין אם כשעדיין משא"כאחר
 בטשניות הבנ"י קושי' קצת י"ל וכוהענין

 הרע"ב כמש"ש ס"א רפףטהרות
 כדבריו אומרים שחכמים כר"גדהלנה
 מחלוקת דהו'ל משום המעם ול'אע"ש
 הבני קושי' ל"ק וכן ע"ש פהםואה'כ
 על מיה פ"ב מכשירין במם'*ששכר
 הקדוש גרבינו אף כמ"ק עכו"ם ברוברק דמותי במרחץ שם נתיק שפסקהמסבים
 המסוכה במזנה כררי סתימא להמסתים

 , , : ע"שלה
 הלכה הלל בנ'שובנירן י"ב סי'מס[

 בפעמא רבנן אמרינביה
 והבאתי ע"ש היו ענוים רביהמשום
 הרבה בש"ס דמצינו אחרי לזהסמוכין
 משא'נ כב"ש להורות ב"ה חורופעמים
 : ע"ש מקום בשום כזה מצינו לאבב"ש
 מ"ש כאן להעתיק אמרתי ארחאואנכ

 דעדיוה פ"א המשנהלפרש
 דברי סזכירין וטה א"כ אר"י)מ"ו(

 י:צ ב ילבמלן ונין עאורהוחני
 כין היחיד דברי ימזכירין )כת"ס(מתהלה
 היהיר דברי את ב"ר יראה שאםהמרובין
 לפרש בא ריי ואך ע"ש וכו' עליוויסמוך
 שגם בטקום היתיר דברי סזכיריןלמה
 הראשונים מדבריו חזר בעצמוהיהיר
 לבטלה לך אין ואז פלונתיה לברוהורה
 אלו בסמוך שם ובדמצינו מוונדולה
 וכו' כב"ש להורות ב"ה שחזרודברים
 מקיבל אני כך הארם יאמר שאםועז"א

 והיינו שמעת פלוני איש כדברי יו יאמר'
 : ודו"ק חזרתוקודם

 יהי' דלעתיר ז"ל האר"י בשם א*' שם,ע[
 ולכאורה ע"ש כב"ש הלכהמורין

 ע-כ( )ה' בביצה ז"ל מט"ש ע"זקשה
 ביצה ואילך ריב"ז מתקנת אף ורישר"א

 ויאסרו בהם"ק יבנה מהרה מנםאפורה
 שני ביו"ם ביצה אכלנו לא מיאשתקד
 ביצה לעהיד דהא צ"ע ולהנ'וע"ש
 כמ"ש ראשון ביו"ט אף מוהרתלנמרי
 בשיא ביוום שנולדה ביצה פרקיןבריש

 ביאתם אשף קאי ואולי וכי'תאכל
 בתפלת כצ.נו שכן מכונם על הכלכשיהי'
 והוראת ירושלים בנין הכל קידםשמ"ע
 ; עברךוכו' דור צמח את ואח"כהשכינה
 מהבירו כך*ע naen פ"ז סי'ע"[

 בס' המקובלהנאין
 רס"ל החלים בא פ' )פררו( לדודמשכיל
 והלבה זה מכלל יוצא דריהםלרפ"י
 ל.' דמקרים טשו'ם ר"ע נגר אףכמותו
 מקים והראה מיני', קשיש ובודאיבכ"מ
 ע"ש, יל המחכר להגאון *וסף שערלם'

 ע5 התיו"ם קושי' גם בזה אישבואפשר
 בספ"ת ר'ע ננד ננס כבן דפסקהרמכ'ם
 ופקדים מיני' דקשיש משום ע"שדנימין
 שם חדשים תוס' ורברי בכ"ם ג"כלי'

 דלא גופא אמי ר' על קשה דעדייןצע"ק
 : ע:'ש כרועפסק

 הרמב*ם על ברלין מוהר"י הגאוןובהנה

 טח כר*ע דהלכה נמיש שםלחיט
 אף ס*פ ופסחים סיח בסנהדרין והלאע"ש
 ודאמרי' ר"א של הלמידו הי'דר"ע
 ?"ש מרבו לא אבל מהבירו כר"עהלכה
 הלכה ורעע דר'א הוא ברפא דהריוצ"ע
 הו"א בסדר להדיא מפורש וכןכר"ע

 ברכות במס' מצינו ונם סטיולהנאונים
 : התמיד צריך והדבררנו שה" אע"פ ר"א ננד כר"ע דהלכתאל"ו
 סי' שם מנהםלקום. וע' וכו' ידמי דר' כלאיר ר' י"ז סי'עג[
 צמח ר' בשם הנאינים תשונת וז"לט"ו
 ת"א( )ס"ט דפרה יעתיי"ט כרייהלכה ור"י ור"מ ר"מ מהניהין רמתם פלמויבר

twwnepn"קהה מ: ייוון בכני יכז 
 בר ריי הוא ר"י דסה6 אתריתאבכללא
 : זה מכלליוצא אולי כר"י הלכה דאין ובמקוםאלעי
 סקי'ם יו"רוב.י כך"י דץלכה ןך"י ר",ם י"ת סי'ע"נ[

 ע"ש כריש הלכה וריש ררה כ'וקפ"ט
 כללא נגד רהיא מלאבי היד עליווהקשה
 עפם"ש ואל"ק ע"ש, מ"ו עירוביןדש"ס
 ובין סתם ריש בין לחלק יוחאי בןבס'

 : ע"ש יוחאי בןר"ש
 לעצמי וע"ש ורשב"ג רבי כ"א מי'עי(

 לעניןמנחם
 הלכה דאין הרע"ב כ' מ"ט פ."חובאהלות כמוהי הלכה במשנתינו רשב"ג ששנהכ"מ

 נגר דהוא שם התיו"ם והקשהנרשב*נ
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 כללא רהאי מהרתק עפם"ש ותי' זההכלל
 עפם*ש 1~ל*ק ע"ש ואהלות בננעיםל"א
 שחזיר כ"מ ובה"א הקורעת במשנהשם

 תזיר דוקא טשטע ע"ש וכו'וחולדה
 משיירי שיורי חיית שאר משא"כוחולרה
 ובודאי ע"ש וכ"א ד"ם פסחיםוכדאי'

 : בב"ההלכה
 שהולק*ם ינ"ם ר(דספתא כ"ו סי'עה[

 בתלמודעלי'
 ואשכחנא ע"ש וכו' נמוהה הלכהאין
 עליו חולקים שאין במקום דאףג"כ

 אין נ"כ בחיקו הדבר נשאר ורקבפירוש
 פשמי' לא דידן דגם' ומשים כמותההלכה

 : יוס"ג( ר"פ י"ן )וע'טינה
 טנחם לקימיוע' כר"י קולבה דך" ר!נ ל"א סי'שו[
 )יט, הרסב"ם פסק לענין ל"א ס"קשם
 ש ע' כרב הכאה עד בהוכחה דפסקס"1(
 על פליג שטואל דנם משום עורוא"ל
 עד ושמואל הבאה עד אמר דרב בזהריי

 ושמואל ורב נזיפה ער ורייקללה
 באיסורא: כרבהלכתא

 כר"י הלכה דיליי ך4ןנ ל"א סי'טז(
 נסתפקווהאחרונים

 ובשו"ת כסאן ר"י לנבי ושמראלברב
 כריי דהלנה להדי' כ' תש"ז ס"הרשב"א

 התומ' ממ"ש כן נראה אין ואטנםע"ש
 כתובות ובז וכו' ר"י ד"ה ג"פ()הכזרוח

 ע"ש בהמה הלוקח בפ' והרא"ש ע"אדף
 וצ"ע, הרשב"א בשם אף כן כ'ושל"ה
 ה' מרמב*ם לרבריהם ראי' להביאויש

 קושי' יקשה לא דלפי"ז ח"ד( )מ"ידעות
 מדברי וכ"נ שם בכ"מ והובאהסמ"ג
 בשו"ת וכמיש ה"נ מלכים מה' פ"חהכים
 ז"ל, הטחבר להגאין סם'נ ח"ב שאלחיים
 נח פ' הזוה"ק לשון לי' מסייעונם

 ל"ק ונם וכרב הכאה עד הואדבתוכחה
 בהסכמתו הלכה עסק בהמ"ם שהקשהמה
 )גדסס הבבלי להר"ם השצות טעמילס'
 אין והלא ע"ז סריס( גירות סי' עםמחדם
 כשהוא ואנדה מדרש טזוהר הלכהסיסרין
 כריי הלכה וריי דרב כאן וכן הש"סננד

 מבתא נלוי ורק השים נגד זה איןזלענ"ד
 בשיטתי' רשביי דגם כאן ראיתיבעלמא
 צו פ' ומ"ר בתנחומא וכ"ה קאידרב

 כאן אין וסתירה כאן אין נללא61מילא
 דל"ח מלאכי יד בעל הנאון על ל"קונם
 הנ"ל המקימות נם וריי רב בערךשם
 בפלוגתא פליני אי הזה מהבלל יוצאוכן

 רי"ד סי' או"ח ובב"י שם ועכ"םדתנאי

 וביומא ע"ב דנ"ז בגם' בצדו שםשנכתב הנ" עפ"י ואיל ע"ב ד"ר ברכותופנ"י
 : ודו"ק ע"ש ע"בפ"ז

 וכו' כר"י הלכה דך"ל ר"י ליב סי'עח[
 שם מנחםלקיטי

 פסהמ*ק סה' פי"ח הכ"מ בשםהבאת*
יי:סו:ןץבמ74ע:עץ דוקא וכ"ל ע"ש הזה הכלל מן*וצא כוותי תני' דבמקום להרסב*םדצ"ל
 טם*יע דרגא במקום אף ר"ל לנביכר"י
 על הכ"מ קושי' כ"כ ל"ק ולפי'זלי'

 באריכוות בזה וע' כ"ד( )בגסהרמב"ם
 'ג'( )י' צי פ' עה'ת יפות פנים היכךבש
 ומסאתו בשר האכל אשר והנפשע"פ
 דוים דש"ה וחלק יש ואולי ע"שעליו
 מדאמר לה שמע*' מכללא ורק להדי'כן

 או לר"ל לי' מסייע ומתניתא קרארבא
 כך בזו מחלוקת כמ"צ ממחבראכשאמרו
 בכללא וכטש*ל ת"ו( ),נכיס בזומחלוקת
 על וצענך ל"ט, בם1' ענש ורבאדאביי
 5"1( )ינתח מש"ס שם פנ"י בעלהנאון
 ועהופ' te*y מתלה בר כר"י פסקדרבא
 דע*א וע"ז וכי' נתנה ד"ח ע""( ח"ח)נ"מ

 בדוחק: קצת וי"ל וכו' ר"א ד"ה י"גובבורות
 כרבא הלכתא ורבא אביי ל"ט סי'עס[

 אי' והנהוכי'
 וכמיש הנוהנין בזינין דדוקאבפוסקים
 ונ"נ סקם"ז וי"ו סי' אה*עהב"ש

 בתקותי פ' יפות פנים וע"סמהרמב"ם
 וכאריכות ע"ש וכו' יחליפנו לאע"פ

 : wffp מ"ב פ"נ כליםועתיו"מ
 והנה כץחמרא ךןכזךרי מזד סי'ס[

 אף זו לאבענין
 תי' דבב' מקדש האיש ר"פ התוס' כ'זי

 במשנה ל"ש וכן ע"ש לזא"ז לומרל"ש
 ד"ה 5'( )יגרת התוש ונם"ששלימה
 כשע"א כבנא נם ואולי ע"שדחביבא
 ולפיה % ואצ"ל בזו י"ל וכן שלמהבטשנה
 ח'( ס" מ"ג )ר"ה הק"נ קושי' כ"כל"ק

 של"ה וע' ע"ש שלמה כמשנה ל"הדהתם
 בזה שגמגם ז' סי' שבע"פ תורהחלק
 חילוקים ג' י"ל ולהנ"ל שם הרמנ"ן שי'על

 ולמעלה תבות מג' ובבא תיבות ב'בדבר
 אולי וכן שלמה, כמשנה שהוא בבאוכן

 ותבחר משים ורק תי' כב' דריבמקום
 תי' איזה להוסיף מהדר ערומיםלשון
 במ"ע בבבא וכן לבד תיבות כב' רקדינו
 רק דינו בראשונה לכוללו יכולנשהי'
 דחשבי' ק"נ לבער אפי' ולפי"ו תיבותכנ'

לי'
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 הי' עכ"ז בפ"ע שלמה נצבא התםלף
 ודבקו שנסדק שופר לומר התנאיכול
 לומה ל"ש ע"נ דאז פסול שברי'דיבק
 כשהום:ף עתה נם א"כ זואצל'זרק

 לם' זעירא פתחא וע' ע"ז, ראי'חבילות לי ויש כזואצל"ז, דינו פסול ב"פההנא
 דבריו בישוב אני ומ"ש קידושיןהמקנה

 : ע"ש לפסח זכר הקטן טפריבהקדטת
 מ"ש כאן להקלות אמרתי ארחאואנב

 הגאון קושי' לישב זהבעניך
 דערכין רפ"ק חסגיות( )ע4 יששכר בניבעל
 ליל בגם' ופריך וז"ל הובירה או שםדאי'
 ונ' ע"ש מהובירה במכיש דאתי'נרה

 ע"ש קהני לזא"ז למיסר דמעיהתוס'
 מקדש האיש ר"פ הניל מתום'ומקשה
 דהא דבריו להבן ולעז ע"ש בצ"עוהניה
 טה אל"ק ולפמש"ל, חיבות ג' איבאהתם
 מהמת משיב ע"נ( י"ג )נרגוח אס*שדק"ל
 שאיל משאל השתא הכבוד מפנימה

 מחסרא 'חמורא ומתרץ מיבעי'אהדורי
 קתני וו ואצ"ל דוו הול"ל יותרולכאורה
 לק"מ ולהנ"ל מחסרא חסוראמלומר
 בין דתני דהיכא כ' ע"ב ריסובסם"ע
 חי' ובם' ע"ש זו ואצ"ל זו כמו הו"לבין

 על ישקור בני לבעל תנוכה ה'מהרצ'א
 : ע"ש ומועדיםזמנים

ע*
 בצירוף נדפם קמן עדלבפ נ"א סי'ס6[

 :באות מאמר'
 : תכ"ג( )סמנורנה'

 ל"ה העמור ום' יזעטוך ע"ב סי'סג[
 הרמ"א אצינמצא

 ע"ש צ*ב סי' שלו בשוות וכמושויל
 סהרש"ל עיני למראה של"ה ג"כוצ"י

 יוכל אם קג"ז( )כ"ג מדפליגיימהרש*א
 על לגבות לך הנחתי מקום לוסרהלוקח
 לו כהב אם לקיחתו אחר שקנההנכסים
 מאמר בעמור להדי' והוא ע"שדאיקני

 מדכ' המבי"ס ובעל זצ"ל הש"ךהכהן. עיני למראה ל"ה ונם ע"ש אחריותד'
 שדהו במוכר בשמו סק"סז קסת)ה"מ
 הסוכר טורף פרע לא והיוקחבעדים

 ובעה'ע עליו חלק ז"ל והואממשעבדי
 רבינו בשם 6חייזת( 7' )מעתר להדי'כ"כ

 מהרש'ל מדכ' וב"ש פניי בעלהנאונים עיני למראה של"ה וכ"נ כמבי'טאפרים
 אין בדאו' הא שלו ברירה בפסקב"ק

 משא"ב לחומרא ובין לקולא ביןהוא פוחלצי רבר ברירה יש ובדרבנןברירה
 ל"ר ביצה ופנ"י ק5"מ( סי' )6ס"עהב"ש
 דאו' דספק כן ס'ל מספיקא דרקהעלו

 חלוקת ח' באות ובעה"ע ע"שלחומרא
 שום הביאו ולא להדיא כן כתבקרקעות

 תורה שערי בעל הנאון ועם"ש משמו,א'
 : הרי*ף לשו"תבהקדמתו

 פ' ריקאנמי וע"ס וכעידן כן' מ"נ סי'סג[
 ע"פבראשית

 ז ע"ש ונו' חנוךויתהלך

פ*
 הזה יהנאון יצחק כ4וץד דד ס"סו[

 עצמוהכי
 בזה"ל עליו וכ' חיותו בחיים בעודוארונו
 הלום עד כי דרכך, ועזב אשה ילידהבם
 בימי בוראך את גבר, כל אחריתבא

 : הקבר מצא יום ותשיש תזכורבחורתיך
 נדפם וכעת יעך"כנ שי' ס"ז סי'מס[

 )ריטןמחדש
 הנה' ועם תו"כ על הראב"ר פי'חרכיה(

 ' הש"ס כל על-ד פ"הביא
 ק

 2 וקנים עדיות מס' עלנדפס

 להרם"ע ןץרכ~דן לקלוץ פיד סי'סו[
וידוע

 הראוי' ס"ס לענין הרם"ע בשו"המ"ש
 הם שוים ספיקית ב' אם דדוקאלהתהפך
 והפר"ת מחבירו נוח הא' אםמשא"כ
 בעל והרב ידים, בשהי ודחהו עליוהשינ
 ודבריו וסיים עליו מתמה בהשמטותחו"י
 : סקיי( יו"ד כו*פ )וע' חיים אלקי"םדברי
 ם'ץ הנה' ע, לשרקן ובנ"י צ"ד סי'סו[

 בס' וראיהישם
 בשם שכ' ד' מי' ח' אות הלכה חקרחדש
 ולא החמץ לסכור שצוה בא, טויבהנאון

מכרו

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



ציון . פ מערכתיחיבסטארית,**8
 ול"ק הביטול. בכלל הוה דאעפ"כסכרו
 שצוה דנשביל סי"ד ,פניי בשו"תממ"ש
 דתשובות משום הביטול בכלל ל"הלמכור
 וצ"ע ע"ש הנוב"י בזמן נדפס ל"האלו
 ונדפם ח"א פנ"י בשו"ת עוד נמצא_?זה

 : לו קודם שנה מק"ן.יותר
 ובפרמא לרש"י וקררם קכ"ר סי'.סח(

 בזה'ל כתוב ונפופו ס"ה מש' כת"יעה"ח פרש"ינמצא
 הנדול המורא קדשים קודש הקורשהארון
 צרפתי יצחק ר' הקדוש בן שלמהרבינו

~ffi
 תמוז כ"ס ה' ביום מאתנו נלקה
 לישש*מ כשנתבקש ס"ה בן והי'תתס"ה

 :ענ'ל
 מייפ כ32דיק פקרי קל"מ סי'מס[

 לחברשהתחיל
 חולין מס' רק שנה עשרים למד פם*נט'

 ר' תימידו עם צלולה ורעת צחבעיון
 סבוברקאשסחה

~fft 

 הנדפסים ס' ואלו

 'י'י"".ד.שגו4ה:י"",ניינ'
 מלבוב מאיר הג"ם מאביו חי" פניניםרב

 גומא תיבת וס' משלו, נופךבתוס'
 הש"ס סוגית בללי העמקים ושושנתקה"ת
 תקג'ו( )מס חולין יוסף ראש תקמ'כ()ספד*6
 איזה על עוד יוסף ראש נדפסוכעת

 פרמית )היק סרסי וניגס "ס )וס'טסנתות
 נועם קונטרס 6קסס,רד( כטוי נ"יתלמודית
 לב: הגיון בסדור ראשונה- פעם נדפם ומנהגים הפלה מדינימנדים
 שצ'ע טה כאן להזכיר אמרתי נרראואגב

 ט"ב וכן וז"ל אבל, ברין במש"שלי
 מרליקין בסה לוסר ראין נשכתשהיל
 בדיני להזהר תורה למוד משום ז'הוך
 בצער השרוי עליכם שלום איל וכןשבת
 כאבלות חשוב ,ה אין אפו וקשהע"ש

 כלנו )וע' בצבור נתקו דעקרובפרהסיא
 זולת יאמרו לעולם -אם וא"כ מנח(ס'

 ואולי מזה גדול פרהסיא לך אין-היום
 ס' כשכתב אח"כ ב" הדר זהבשביל
 בשבת שח"ל בה"ב דנם ופסק טגדיםנועם

 ם שלום משא"כ אננ,,?1"ל:"נק
 וכן בודאי, להשמיטו יש בביתודהוא
 רק תמיד מדליקין במה האומריםאותן
 יכולין בסדינתינו ספרר כסנהנבביתם

 ודו"ק: להשמיטו.
 היים-ן' ימו"ה תואף פרי קמ"נ סי'3[

 נדפס וכעתעטר

 בעל' אודות טא"י הכלש"ט, לכסוס'ש קוטיווי גרשין מו'ה המקובל מהרבאגרה
 אדכרנע ניסי אהובי וז"ל זצ"ל, החייםאור

 אמרת הקדוש, במדורך הוינא כדמלתא
 א' חכם. שבא במראה שראית פ"אלי

 והוא משיח של ניצוץ והואלירושלים
 אינובעצמו

- 

 לי אטרת לאב"כ מזה, יודע
 שהלך וכטדוטה אותו רואה אתהשאין

 זה אחר חקרתי לכאן וכשבאתילעולמו
 ושמו פראים, פלאי האיש מזה ליוספרו
 ישראל חכטי כל וה" עטר, ן' הייםהר'
 הרבה עם לשם ובא אדם בפני כקוףבפניו

 כמו וזה שמע ימים האריך ולאתלמידים
 עכ"ל,  לי  שאטרת  הומן  כוה שניםה'
 תיקן יהוא משה  פני 9וא סיא[

 פבילהבעירו
 ואת"כ נדוד עון בשביל בתולותלנשים

 ז הדבר עלהתחרט
 לבעל דרכים ולרשת קנ"ה סי'5נ[

 למלך,משנה
 של שלחנו והי'  שלחנות לשתיזובה

 לאדרינפול וכשהעתיק  אתמדהשולטאן
 עמו הוא .נם נסע. המוסטערוננלרגלי
 לבהכ"נ והלה בצרי, וסייף החילבלבוש
 ובה כה ובין הפחח אצל וישבלהתפלל
 קם אז עצומה קושי' לחבירו א'שאל
 ער נכון דבר לו והשיב מל*מבעל

 לא סייפא אי ואמרו ע"זשהשתוממו
 הוא ואף סייפא, לא ספרא ואיספרא
 הסייף אחדל שהרי כרגע להםענה

 השמים: טן כרוכין יררווהספר
 הנאון יכן ועדכני לנמקי קצב סי'5נ[

 במפרוהמחבר'-
 הביא סי"ד, יו"י מערכת קרפותמדבר
 תוס' בירינו שאין דנדרים הום'פסקי
 : ע"ש תוס' פסקי נעשה שמתוכןהעקרי

 ~י'ח  ימ' דזדש  10רי קלס סי'75[
 תפל "*דיפי

Sy1נשא לא הזה הנאון חסיו( וסט  או'ח 
 וע"ב הקדמונים, ננד אף בתורהפנים
 חדשה שמלה הרב כסו לו לוחמיםרכים
 לישראל, חק בק, קזיס ור"ח תוארפרי
 ומהב"ר מפרי פרי בס' נבון טוהר"יוהרב
 לימינו, עמדו לדוד מזמור בס'פררו

 הנאונים תלמידיו_ על לי תמי'ומעולם
 ואריות כפירים משיני מלהצילושעמרו אלנאזי ומהר"ש כהונה בתי בעלכסו

 :הנ"ל
  התושב"ע עי פירדשים .*א 40א[

 לנלות -באתי
לכם

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



 243 כככצידן ק צ פ לח'במערכת,2אריון

 גבול בכל ימצא ובן יראה בבל שהוא מנלה בשם אחד ס' נדפם כי א' סודלכמ
 ; בקהל לבא ואסור ישראל סגלות המש של הראנ'ע פי' על-סור

1-4קשישאמשיאיקע4,ף-

צ*
 ייאנ"ן. פענה צפנת ניו סי'11[

 ס'ובהקדמת
 פירושו סמנו מביא לאבות חדשהמנחה

 : ע"ש אבותלמס'
 למי"ה פענח צפנךן ג"פ סי'5ז[

 זצ"ל יוסףיערב
 מו"ה רבו הקדמת לשונו על רנלולו

 דמתחלה וידוע ע"ש, שספוב בעלישראל
 הי' ודרכו הבעש'פ לשי' סהננדהי

 ושאר לילה חצי עד נפשו בצוםלענות
 כתב לבעש"פ הדבר וכשנודעסינופים

 הקורא, לקול בפני תרנו בזה"ל,אליו
 קוניה בצירוף ע"-י1 בנזרה מוסיףוהנני

 עצבוה, מהיך שורה השכינה איןוכמשז"ל בזי בסננה עצמו יננום לבלושכינתי'
 לימודך בעת עבו" אלקי"ם ויהיאיעצך
 לעבודת גמור בדבקוה עצמךתדבק
 מנאי תהעלם, אל ומבשרך יתישהבורא
 שימתו, שינה אז ומני ישראל,הרוש.ה
 אבקש לא רבש"ע א' פעם אמרובעש"פ
 לך שנהתי מה על רק בעוה"בשכרי

 ; יסף( סירת )עס"ס כזהיוסלי

ק*
 ח"א ע"י ונרפס שני בית בימיישראל מלכי ימידבריי חי' גם להראכ"ר, קגנלון י סי'5ח(

 תגך"ם אלף בש' הקדמה עםמאוה"ע
 :למספרם

 וכו' למקרא אם קדנפןרכ! כיה סי'5ט[
 בלבובונדפס

 עזים נתיבות בשם באור עםהקמ"ן
 : נאלאנפי הלוי בריםלהר"ש

 יהנה כהן ועקפו ידר ע"ה סי'ל
 אשכנז מנאוני ורבים וכו'אייבשיץ
 ותוכן ע"ש וכו' עמו לוחמיםופולין

 לוחות ע"ס כתובים הם הלאהמחרוקת
 ז"ל יעב*ץ הנ"מ פלונתא יסרילוחות שברי וס' ז"ל מוהרי"א להגאוןהעדות
 ועמם א"ד אבד*ק ליב ארי' הנ"מנים"ו ומהאי בראש ועומד הקורה בעוביהמכניס
 והרעישו פפד"מ, אבד"ק פנ"י בעלהנאזן
 הנאון כבוד בנוהנם במכהבםהעולם
 קמיעות איזה עיי לשמצה, ז"לפוהרי"א
 תקי"א בש' ז"ל רבינו מהח"ישיצא

 נח*ץ ארס הללו דבקמיעוהוהחלימו
 וע"י קמיעות אותן נפתרו אנשיםאיזה ע"י נכתבו, נחש של ובעם"ו בונבלע
 במ"ע ואח'ס ב"ש א"ת אותיותחילוף
 מרגלוהם אבק שהעלו עי כרצונםלננאי

 הרוח חכמי רוב ואולם לשמים:ער
 וקמה הצדיק צדקת לימין עמדוונבוניו
 והסער'ה יחדלון הקולות לדממה,סערה

 :נשבחה
 דמביצר ח"ן מו"ה הרה"גהמנוח ידידי כבוד על אהפלא מאודומה
 וקנאה שנאה קצת נופרפי' דהנאון יופי נל*לת בספרו מ"שע"ה

 וישב לנבולו שבא עלאו"ת
 הי' ח"ק בעל הנ'דאביו

 לחשוב צע"נ, אה'ו, אבד"קמתחלה
 סברך שהי' כמוהו וצדיק הנאון עלכזאת
 ונרה אב"ד, עשני שלא ברוךנכ*י
 ח"1, למר מרי' לי' ושרי המדומה,מכבוד
 דקנא י"ל יותר כזה לומר נפשךואם
 הזקן הנאון כבור וחב, צבאות ה'קנאת

 למנהיגי פמירתו לפני שצוה כנ"יבעשו"ת
 את אחריו נמא על להושיב אה"וקיק
 אבד"ק קצנאלנבוינן דוד הנ"מ בנוכבוד
 מכמה לו שמוע אבו לא המה אבלקידאן

 : כידועטעמים
 הצדיק הנאון לשם שבא רקודםוידוע

 פשתה ה" זצ"ל אייבשיץמוהר"י
 שמתו עד ל"ע היולדות בין חולישם

 נדו רעש והי' יולדות ם"ז א'בשנה
 הרבנית כסא על לשבת הנאוןוכשבא
 קמיע וליהן להתפלל ממנו בקשודשם

ולומר
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 מתפלל והי' יריך הרף למלאךולומר
 תענית וגזר נפש פדיון ועשהבעשרה
 ה"ר דשם ופו"מ נגיר לבת א' קמיעונתן

 היורדת נתרפאה מהרה וערנעמשליק,
 אף מבנ"י, מת לא וגם נעצרה,והמנפה

 א', חודש משך מבעיית ממיתה אפי'א'
 הקמיע את וכשהראו לפלא, הדברוה"
 מות מצא כי וקרא וצעק יעב"ץ הג'לפני
 שהוא ומצא דעתו -לפי פתרו כיבסיר
 בשבת עשרה ביום והוכרז הצבייתימכת

 וכששמעו להחרים, ראיי הקמיעותשהכותב
 המחרת ביום כהכריז הוסכמו דשםהפו"מ
 למנין אדם שום ילך שלא בשנפי"א

 לברות והוכרת ההרימו, ואותויעב"ץ
 לא"ר לגיסו לילה באותו תיכףמשם
 אתה אם ובאמת t~fftt ליב ארי'להנ'מ
 חלוף ועל נוטריקון על ולסמוך כןעושה
 וכדומה וחשבונות גימטריאות אואותיות

 לקללה מברכה כ"ד להפוך תוכלאזי
 או חול קודש ולעשות יברכה מקללתוכן

 ספר באיזה ראיתי כביר וזה'לאלהיפוך,
 שבת מברכות למחוק הוותיקיןשרצו
 דמספרו על שמך* .מקדשי תיבות ב'הני
 ים*ש צביי *שבתי כמו התיירעולה
 : יכפר רחום והואגיחיך, לידי ומביא ואמלולא, חוכא זההאין
 גרען( )5י'ר היהודים בקורותומ"ש

 חורו והנרא14ו ת"נשהגאון
 יושר מליצי שהי' תחלה מם'שלבסוף
 לוחות בס' באריכות וכמבוארבעדו
 ואין בדויים דברים המה ע"שהעדות
 מופת בס' ידידי וכם'ש בדבריו אמתאות
 tnh(o סער מסתיר נתיב )וע"ס w~yהדור

 : עיט( ט*6 סתורת זבניםע"ז
 פנ"י 'בעל הגאון מעיניך עפר יגלהומי

 מחלציך שיצא בנך בן מ"שלראות
 אבד"ק ראזאניש מוהרצ"ה הנאיןה"ה
 דו'ב בהנ'מ סיסות( תסע ס' )נסנו"סלבוב
 דוד אהבת לם' בהסכמתו פורהייץאבד"ק
 לעשות המחבר הסיב מאוד כיויהונתן
 לפלפל ישרים דביים בדפוסלקבוע
 זנר ולא מוהריוא הנאון בדבריבחכמתו

 : כלל אבותיואיבת
 בק"ק הודש מצבת מצבתי נוסחוזה

 הגורה בני כל של רבן פ"נאלטונא
 העמיר שנה חמשים בישימה ייישנוקנ

 חי' לתורה סיג ועשה הרבהתלמידים
 מיץ אבד"ק יונתן כמי"ה הרבהספרים
 ונקבר ג' יום בנשיקה מת אה*וואבו"ק

 אדם תורת זאת ש' אלול איך ביוםבו

 )תקכ'ד( לפיק באה"ל ימו"תכ"י
 את*כ נפמר פלונתי' בר יינעץוהגאון
 מקומו וקנה אייר רר'ח א' תקלעובש'
 ביניהם שיום עושין שהי' וכנראהאצלו,
 הג' אמר פפירתו קודם וגםבמרום,
 מטתו אצל יושנת שהי' לבתויעכ"ץ
 הנ"מ של תמונתו בהקיץ ראיתיכעת
 של לביד אותי שתנע ואדמהיהונתן
 אלקיים, אל רוחו שבה ומידמעלה,

 : פלאוהרבר
 מהרה"ג אהרן קרבן צ*מ סי'ק6[

 והי' קכ'ה סי' בח"א וז"ל וכו' חייםז'
 וכו' ברעש בנ"י על ויכפר באגמיירב
 ירישלים בעה"ק רנפמר כ' קוה"דובס'
 ילפם"ש כך הדברים כפתור וישע"ש
 וז"ל ליה דרוש )פרחיא( אהרן בגריבס'
 בערב תם"ח אלול ח' יום שדרשתידרוש
 באה כי השמועה על ובתעניתבצום
 אשר הארמה הובקעה כי אזמירמעיר

 בתיהם ואת אותם ותבלעתחתיהם
 ז' מוהר"א בענקים הגדול האדםובתוכם
 חיר"א הנאון כ' ולזה ע"ש, וכו'חיים
 מחמת ברעש בנ"י על ויכפר בלשוןז*5
 ברעש, נאבר הוא שגם חושביםשה"
 וברח הצילו, ה' ירענו כאשרואולם
 לירושלים הרעש בתחילת מוער בעודמשם
 כהימס סנסור ס*כ יליל סערני )עניושמיך

 ג*י(: סירסטרוננ 6'5כמר
 הרב חי' ספר קרית קי"ב סי'קכ[

 וגו'המבי'פ
 ד' כל ומיהר זיקק וליבו בירר זהוזולת
 עלו אשר השגות מהמון הרמב"םחלקי
 הרמב"ם הורה וכ*פ הזמן חכמי ן"יעליו

 ע"ז כ"כ להפליא ואין לרכריהם,בעצמו
 שאסף הראשון הי' הרמב'ם כיאחרי
 התלמודים שני כולה התורה כלבתכניו

 וכל ותו*כ ספרי ספראהתוספתות
 תירה משנה ספרו על והעלההמדרשים

 כל אדם כל בה להשתמשמו~שי
 :שעה

 והנה ינו' קבלה 4ף סי' בקו"א שםקק
 חכמיהנאונים

 הי' ככלם רובם האמנם ופוליןאשכנז
 וכמ"ש הקבלה חכמת לימורמרהיקין
 בס' ורם*א צ"ח סי' בשו"תמהרש"ל
 לובלין מהר"מ ושו"ת פ"ר העולהתורת
 ומהרש*א ר"י סי' חו"י ושו"תספ"ג
 הררשן הנאיו וזקני די"ג הנינהבחא"נ

בזרע
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 ושיך עה"ת בהקרמתו שני בירךקירע
 מע"ת ח"כ יו"ד ושו"תפנ'י רם"ו סי'.1*ד
 צבי נחלת לם' בהסכמתו דמש"אובעל

 תי"6( )ס' מקראקא טוכפיהררלמוהרצ'ה
 אשל לם' בהסכמתי הש"ס ממורתובעל

 בספרו פמ"א ובעל הזוהר עלאברהם
 יו"ד נועב ושו"ת בראשית פ' אורנתנות
 הלבהשטפ אבדק"ק צ"ה והנ"מסצ"ג

 ברוך להנקם העבודה עמוד לם'בהסכמתו
 הגאון חמיו בשם תקכ-א ש'סקאסוב
 מאור מחככין שהי' ואע*פ פנויבעל

 בחכמת מאור בקיאים והי'בלימודה
 והצ"צ הש"ך מג"ש בעל הג' כמוהקבלה
 ומסיבת אפרים ושער ועבוה"נברה*ז
 עכ"ז וכו' יעקב בית שו"ה ובעלהכמים
 בזה'ז ממנה לרחק העם את מזהיריםשי'

 מקרוב חדשים קבלה ס' בהדפסתובפרט
 מה עד יודיג אהנו איש ואין משוםבאו

 וקרוב הכליהה עד חכמתהלהשיג
 עדיף, ומוא"ת השכר, מן יוהרלהפסד
 לבא יוכל נכון על סורה ידע שלאומי

 : ע"ש בנטיעות לקצץח-ו
 בהסכמתו טעמרלש מיהר'י הרבואולם

 בוכנר למהר"ח חדש אורלס'
 עמור העמורים ווי ובעל ה"ך()סגת

 מ"ש בעיניך נא וראה ע"ש פ"ההתורה
 מלעיג שהי' א' נגד ממ"ד הב"חבשו"ה
 הקברהע"ד

~ffrl 
 האיש בזה ספק אין

 שמדבר  ושמתא נדוי מיתה חייבשהוא
 מקיר שהוא הקבלה חכטה עלדופי

 וכמ"ש שמים יראה ועיקרההתורה
 שאת ביתר עליו להחמיר וראויביבוה"ק
 מכל החרם של החומרת בכללהחרימו

 ועס'ש ע"ש, לאבר יכול שהפהמה
 מפרא לם' בהסכמהו עבוה"ג בעלמגאון

 יש וז"ל חכ"ט( )6"ר דיעקבדצניעוהא
 ירים בשתי קבלה דספרי בעיניהםהכמים

 והה'ל בטחו, רצוץ קנה משען ועלדחו,
 איכא נסי רבה מצוה אנא ליבאדאוסורא די לא והצליחו, פרי ועשו נצתו,ריין
 בספרו אירנאז מוהריי הרבובראשם ותלמידיי הכהן בנימין מו"ה הרב וכןע"ש,
 הארם את לזרז האריכו אסוניםשומר

 והי' הנסתרות ולנלות זו כחכטהלהחמיד
 וקו"ח חכמים אמונת ובס' ע"שלמאירות
 והעיקר יבחר והבוחר חכמהפחחי

 מאור וידקדק טירה מתוךשילמור
 יהירה בזהירות ובדרבנן התורהבמצות
 עי"ז וש"ע נם' בגימוד יהעצלוכל

 וכר כס"ס נדיק 3ית כקו' סך5 6ני)ועזים
 : חסה( סגדת ע5הסח

 בעצר תלים'קכ"א יש*י יז"ל כ"ריר'קד[
 ר"א שיסד דמיכית ב'ליום

 מקשים ראיתי ע"ש רשב-י של בנוהקליר
 הוא רקליר י"א חגיגה התוס'ממ"ש
 הנא רוכל אכקת מכל עלי' דקרי'ראב"ש
 הי' ובימיו ס"5( )ויק"ר ופייטן קרובץקרא

 יסר 1א ומעולם הראי' ע"פמקדשים
 לא ואנחנו ע"ש ראשון ליום רקקרובץ
 רק יסדו הוא הביראי תמי' זו מהנדע
 לב' פיופיו מחלקים הי' ואח"ז א'ליום
 )היידנהיים( הקרונוה כעל מ"ש וכןיסים,

 רש"ש הגה בעל בשם לשמ"עבהקדמתו
 יעקב בר ר"א נקרא דהי' היוחסיןלם'

 אשכנזי במהזור שמצא לפ"מהקליר
 ספר מקרית הקליר יעכב בראליעזר אני בר"ת פסה של ז' ליוםבקרובות
 תמיההו אבין לא נ-כ ע"ש בזהוהאריך
 מכונה ח"א עור דהי' כהיות יכול לאוכי
 מגינו שלפנונו בדורות וגם קלירבשם

 בשם נקרא הי' חדש אור בעלדהגאון
 קליר משפחה נצמח וממנו הקלירר"א
 עור שהארכנו מה וע' הזה היוםער

 : שם מ"ץ בהנה ק' אות בח"אבזה

 אלעזר רבינו חיברו ריח ל"נ סי'קה[
 יהודה רבינוכן

 המתבה הנאון כ' בח"א הנהפנרמיזא
 רקח איעזר דרכינו רי"ט סי' א'מערכת

 כונתו אדע לא ע"ש תתקצ'ח בשנתהי'
 רבשנת כ' גרמייזא בתקנת שם"ותו מצינו זה קודם שנים הרבה עורוהלא

 זוגתו שם נהרנ תתק;'6( )16תתקנ"ו

 והמלמד ובנו בנותיו וב' דולצא מ'הרבנית
 תתקצ'ה בש' דנפטר כונהו ואולי ע"ש,שלו

 : ע"ש ס"ץ בהנה שםוכ"כ
 זה בענין הארבתי כבר לנבניתקי[

 מערכת ח"א ציוןבשארית
 גדולה, קנאה לציון וקנאתי פיו סי'רי'ש
 צדקניות המציונות נשים ציו"ן,לבנות

 בעלנו יק שם נעלת דרשניותחכמניות
זביהן
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צזן ר מערכתלחטשאריתשט
 בית ולפוב נחלהן ינרע ומדועזכותן
 עליהם, להוסיף עוד  כעת באתיהנשים

 : למביאיהם שנרוליחן
 יצחק הנ"מ בת בילא, מ' הרבניתא(

 הנ"מ אשת אה"ואבד'ק
 הרה"ק של אפו לינפק אבד"קמענדו
 אהל ובס' ראפשיץ אבד"ק נפתליפויה

 : תורה דברי פמנה הביאנפתלי
 מאפאפשנא ד"ה בהאם וויפשי מ'ב(

 בהגיים הילדסהייםאבד"ק
 מו"ה הקצין חתן חנטשין אבד"קאנינדור
 בעל הגאון של זקנו סאפפא וויטישס"ה
 ופוסקים בש"ס ומופלגה מלומדת ז"לנו"ב
 מו*ה הנאון אשת והיתה להפליא,עד

 ונתנרשה יוזעפאוו אבד'ק ד1*1העשל
 לו שסדר שליח ע"י בע"כ בנפפסנו
 צדיק פעולת ע"י ארי' פני בעלהנאון
 )דהג"ם מהמבורנ יצחק הניםדודו
 אחי מאניש מנחם בהנ"ם הי'העשל
 בעשוית והנאון מהמבורנ( יצחקהנ"מ
 P~nh ג"כ )ע"ס זה לגם מתנגד הי'נועב
 שנית לגרשה שהוכרח ער ע"ס(סי'

 צ"ה להנ"ם שנ* בזיונ ונשאתמדעתה
 והוא צבאם מספר בהם"ס שוועדןאנד*ק

 דד'א בהפינס ליב ארי' הנים בתנשא
 כלם זכר היימ'ש ב"ר אברהםמו"ה

 :לברנה
 והביש ארי' לב הנ"פ בת לאפא מ'נ(

 תורה והי' דברים כסהשם
 :ממנה

 תלמידים עם ישיבה החזוקה מרים מ'ד(
 פפסיק ווילון ווף'מופלנים-
 שלמה הנ"מ בת והיתה ובינםבינה
 אבד"ק לוריא שמעון הנ"ם של אמושפירא

 :ערינפורמ
 הג"ם בת לאה, רחל רבקה שרה מ'ה(

 דגאק אשת נלוגא אבד*קיוקל
 אבד"ק ראפאפורט הכהן שבתיםו"ה

 אמהות: תחנה בהם"םקראםני
 מרכבי הג*מ אשת שפרינצא מ'ו(

 לא ת'ן( )ש'קמפנר
 בקיאה ממנה שננה אשר קריאההיתה

 לא תנ"ך שבכל והמסורה ויתרותבחסרות
 שיא התלמודים כב' ואגדה משנההניחה
 לגעל יוחמי גן ס' מקומת 0ע' בע"פ,ידעה

 :"הותם(
 נח המפו' ומלומדת חשובה אשה אידןמ'

 תנ*ס(1 עייר מ'ו מענדלש ר' משה ר'הג'

ש.
 שיתי מהרי"ל שו"ת ת"ו ס"ש[

 נושן ישן כ"ימהרי"י
 יחיאל נ"ר אשר ה"ר ע"י ונסדרנכהב
 רי"ג( )מס' ענזנין המבונה רופאהכהן
 וה"ר סולין ה"ר מהרי"ל בניבמצית
 שלא שלמות הלכות שם ונמצאשמעון
 ה' הפמורת ה' כבו היום עדנדפסו
 חזון בר"ש אליעזר ר' וצוואתהעבור
 : רנם"ה והקנתהחסיד ר"י וצוואת קי"ח( )ס' שנפטרסמננצא

 נם שו"ת יוקף שארית פ"ז סי'קח[
 מרדכיבאור

 ועל קמנות וה' ונזיקין מועדברכות
 אפרתי ארחא ואגב iaa) )קריקטמוה"ם
 שהיתה ניפל ס' בהו שם כאןלהעתיק
 לבוב אנד"ק חריף שלמה הנ"םאשת
 היק ש4י~יגישננ,,

 יצחקש ר' שלמה ד"ת והוא יצחקשיר
 ו;ם"ש קלויבר יצחק הנ"ט זקנוע"ש
 : ליח ס" ס"ץ בהנוע שיין מערכתבח"א

 דמהרים ק' סי' ח"א סופרים בפליטתום'ש
 הוא יצחק שיר בשם חותם הי'לובלין
 שם למחוק ויש למקום ממקוםפעות

 ר* ת" מקום עד וכו' ואולי תי'מתחלת
 מעבוד שמעתי 7טל'וק נ"ב פי'י[ : כלל שם מקומו איננו כייצחקש

 ההשגאדמו"ר
 בשם שאמר קראקא אבד"קמיהרש*ם

 בשביל ז"ל חתים בעשו"ת הגאוןאביו
 ויקר גדול הוא הברית לוחות שנידשם
 רק לגרותו העילם לונילין ע"כמאוד
 תורה משנה ס' וכן שליה בשםבר"ת
 עשרת וכן רמב"ם בר"ת רקנקרא

 ד,עפוד בשם נקרא העמור יבעלהדברות
 לספרו קרא האלשיד וכן הדברות ס'או

 הכינף בשם ונקרא משה תורתבשם
 בשום לקרא כלם זכו ולא לבדאישיך
 ארבי וע"כ המחבר, להם שגראהמפורש
 תורת להי' כעת קראו איך תמ'התמרה
 משא תורת בשם עה"ח החת*סהנאון
 ובלים ונר צריק אותו בו שנז8ערדבר

 מזה: נכדיו ידעולא
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 49צ קכהציץ ש מערגתוח"בשארית
 חמד שדי הבר בם' כעת מצאתיואולם

 ע"ז להקפיד שאין שכ' ח"זסוף
 למבי"פ אלקי"ם בית מס' ראי'והביא
 ה' אור ום' להרם"ע ה' צבאותלם'
 שושן לבעל ה' אוצר וכן קרשקשלר"א

 gffp 1סורות
 לי.א ה' כבוד שער ק"ה סי'קי6[

 הנאין הביא וכבראלאנקווה
 מלומד שהי' רגש( )5' בח"אחיד"א
 ומקומו ספרר מנולי והי' ע"שבנסים
 ועד סמ"ג( )ריכ"פ תלמסאן בעירבאלניר
 קדוש לאיש שם מפורטם הואהיום
 ולשפוך שם להתפלל קברו עלובאים
 וקוראים קברו על שם וסועריםשיחתם
 מחלקים והנוהר רב, דבי סעורהאחנה
 קברו מעפר לוקחים וגם ביהם, בניבין

 צואריהם על במפתחת אותוונושאין
 שלו וביהכ"נ ודירתו לרפואהכקמיע
 יבואו בשנה ופ"א היום, עדקיימים
 ומצבהו אח"כ, סעודה ולאגול שםלהתפלל
 מת ר"ב בש' רק נשאר ולא נמחקכמעפ
 בת נחלה פ"א כי הוא בידם ומסורתר"ב

 רפואה לה ונתן לשם ונכלאהמושל
 ליהודים חירות ניתן וע"כ מידונתרפאה

 הסגי(: יגגימין תסע"י)וע'
 ישנ יהש"ך כהן שפתי קל"ד סי'קינ[

 בק'תחלה
 ז"ל העשל שהנ"מ מקרה ויקרדרעזניץ
 צמח בעל הג' אצל נ"ש בק"קנתאכסן
 מכתב כא המלחן על יחד ובשבתםצדק
 הש"ל הרב אם בשאלה העלישויסק"ק
 א ויפן הרבנית בכתר שם לשמשראוי
 המכתב לו והראה העשל הניםהרב

 בתפוון ויענהו פוילין מארץ ג"כרהוא אחרי השיך הרב משיב לו נודעדבל"ס
 בק"ק אף ברננות לשמש ראוידהוא
 ער אב"ד הש"ך שם והי' העלישוייק"ק לבו בענות tffa הגרב צ"צ בעל והנ'נ"ש

 : )תל"ג( פתירתוש'
 לא דברים רהרבה על עורריןעליו דיצא )סג"נ( שפואל אמונת ועשו"תשם

 התמה אל אבל ע"ש אימרן ע"שנאמרו

 . ז"ל לירא רוד להנ"ם וכן ע"שלביה"ד שנית כשבא בהקדמהו בהתנצלותווכמ"ש הברית ס' לבעל אהרון וער משניותעל )קורי)55~1( דור בית ולבעל תמידועולת שבת עולת ובעל הב"ח שלתלמידו הש"ע ע% as~ צצנאוניםץבעל
 יודע שהי' עליו מעידין הטקובליםשם

 מועפת ובשעה הכתיבה ושם הטליאהשם
 א"ל ולפי'ז רוצה שהי' כמה נותבהי'
 דהא שהקשו ומה מיתתו ביום ס"תי"ג כתב דמשרע"ה ברבות משחז"לקצת
 ; מיתתו יום והו"ללמיתתו מעל"ע תוך בע"ש דהי' י"ל בשכתנ"נ
 סי' ש' פלם"םקינ[

 מאת חדש קכ"בשיי
 אבדפ"ק סופר שמעון הרהג'םאדמו"ר

 שלמה הרהנ"מ המנוח ירידיבגו ע"י תרם,ג בוויען )נדפס זצ"לקראקא
 40 עם ז"ל מפערעט מופראלבסנררי

 חת"מ( בעשו"ת הגאון לאביו משהשירת
 כנוח והי' הנפש שירי קודש שיריוהמה
 ופוערים בחדשו חודש בשבתושבת ומדי ביומו יום רנר האלק"י רותעליי
 בו בקראו בקרבו ימס לא מי ולבקודש ברגשי הנאמרים נשנביס, דבריםטובים,
 או ציון משירי דלתות ושלששתים

 : הנפש והשתפכות התעוררותמשירי
 הקיץ בימות אחת פעם אזכור זכורועוד

 ההרים ראשי על שם קצת לטייללעיר חוץ הלך וכאדמו"ר חמימותגדולשהי'
 העיר מאדם מאור הרחק צח רוחלשאוף

 ונשבאנו אז אותו שלוה והייתיומהמונה
 ער רגעים איזה ומעיין מחשב עומדוהי' העליון בגד מעיקו פושם הי' אזילשם,
 וממש אש כגחלי בוערת הי' ופכיוקורש בשירי פיו ופהח בקרבו נוססה השירשרוח

 לרקוד שהתחיל עד הגשמייתבפשטות
 בקרבי, רוחי נפעטה ואז ורעדהבגיל

 נפתחו כי ודמיהי המראה עלונשתוממתי
 : אליו רוחו שבה שעהעבור ואחרי הכדול לשמו ויזמרו *רננויחריז וכלם מעילים, מלאכי"ם בנות תלבשנהכן בי ועולים, יורדים רום ומלאכיהשמים
 יעמ"ש ביהודה נודע שו"תקיר[

 )חית המחברהנאון
 הג' מנארמו"ר ושסעתי ע"ש וכו'קו נמה בחוה"מ נלוח בענין ואם ס"ס(גו"ן

 פועל ע"י בחוה"מ לנלח הי'ההיתר פעם דעיקר ז"ל קראקא אבד"קמוהרש"ם
 פעמיים זקנם להסתפר רגילין והי'השרים בין שהולכים לאלו לאבול מה לושאין
 שיעור של"ה ער כסררן תמידיםבשבוע
 ל"צ ואם לזה זה בין הזונ נטילתכדי

 וע"כ מקומות בשאר גם הדברישפרץ %4ע י'ייגיייתן מ: גגי ןש שער פרע יגדל אזי בחוה"םמנלחין
אוסר
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ציון ש מערכתיחיבשארית260
 אף בתער ואח"כ בממפריים לגלחאוסר

 : שיעור בוכאין
 שאמר הנול מבאדמו"ר שמעתיועור

 בעשוית דאביהומשמ*'
 שלא בעצמו נוהנ שהי' אף ז"לחת"מ
 הגאון קפירת משום יחוד לשםלוסר
 לפעמים עכ"ז ס5"ו( )יקו ז"ל נו'בבעל
 וכזה אותו האומרים באותן מקנאהי'

 ההסיד הרב בריתי איש מירידישמעתי
 שהי' ז"ל ראפננרנ נפתלי מו"ההחו"ב
 חיים דברי בעשו"ת הגאון של ביתומבני
 לשם תמיד לומר כ"כ מקפיד של"הזצ"ל
 בעצמו נו"ב הנאון דאף שמעתי וכןיחור,
 אותו, שאומרים מאחרים תמיד מוחהל"ה
 משחוקק א' חסיד הי' א' מעםופכה
 ביותר מהודר שהי' שלו אתרוג עללברך
 מניח 5*ה תו יחור לשם לומרופתח
 עורס )וע"ס שלו אתרונ על לברךאותו

 : ע"ס( onnS ערךמסר
 קוהיו ע' שעה שערי ק'.ב סי';;זן

 ראיתי כ"י ובקובץ ונו' הרא*ש בןהריי
 ובעל וכו' ספרר מיוצאי רנ'ב בש'שהי'

 מעשה עכו דמן הר"י בשם כ'החררים
 נעלם וכל ע"ש וכו' ניקטליא יוסףברבינו
 בהקדמת חיים הר"י המקובל מ"שמאחנו

 56קי"ת( מטרכת 5ס' )פי' יהורה מנחתס'
 אליהם תקרב אשר הספרים ואלהוז"ל
 לראשך עתרת תעשה הבהיר ס' יצירהפ'
 יומם בו והגית מפיך ימיש לא הזוהרפ'

 והרב ניקטליא ן' יוסף הרב ום'ולילה
 נרגרותיך, על ענדם דיליאוןש"ט

 וס' לבך, לוח עי כהבם הרמב"ןוסידות
 יריך על לאות תקשרם מריקאנטיהרים
 לטוטפות יהי' זה פירושי עם המערכתוס'
 ואז דרניך את תצליח ואז עיניךבין

 בהקדמתו שהאריך כמו הגירושבזמן ה" החייפ דבעל וירוע עכ"ל.תשכיל
 שבזמנו החכם על כזה יאמר ואיךשם,

 ולהמערכת ולריקאנפי לרמב"ןולהקדימו
 יקדים ולא כדרכו הופר החייטובל"ס
 סדרי וישתנה המוקדם יאחר אוהמאוחר
 במאה היו ורמב"ן דהרש"מ וידועהדורות,
 נם ,1 משפחה שם מצינו וכברהראשונה,

 ן'ניקטליא יצחק ר' כמו הרביעי אלףבסוף
 ב"ר הנגיר ור"ש גיקטליא ן' שאול בןוריי
 ור"מ ת"ת( ת"ס )ד*6 גיקטליא ד דדויןןסף

 ולפי"ו היוחסין וע"ס )ס"6( גיק8ליא ן'יעקב
 נאמנו ורק הסליחה ואתו כוז*נהקובץ

 ו והחררים החייפ כמו העדים,עלינו
 טוהרש*פ הת"ג מכאדמו*רושמעתי

 מפי שנצפוה קראקאאבד"ק
 זכר חת"מ בעשו"ת הגאון אביוכבוד
 תכמת ללמור יהאוה ראם לברכה,כלם

 המשמחת אורה, נס'שערי רק יבחרהקבלה
 ימיו, כל וו ולדבקה מאורה, ועיניםלב
 בשבתו גם דאף רוחו שמרה פקודתווע"כ
 ווינא בקמ"ר המדינה יועצי שריבין

 שמה, שבתו ימי בל בו וקרא אתיוהיהה
 ברודא מוהר"א הגאון מ"ש חזוותא

 )אופיבאה אורה שערי לם'בהסכמתו
 צל בהמ'ס קצר פי' עם שנדפסועתויה(
 מתתי' סו"ה חרב להטקובלהעולם

 יוסף הג"ם ה" )ובנו מבריסקדלאקרופ
 אברהם מו"ה ונכדו  שעברשיןאבד"ק
 פ"ק דמתא ספרא הי' דלאקרוטמשה
 האיש שם וז"ל והתיו"פ( הביתבזמן
 לימוד על צוה ז"ל האר"י קדושאלוק"י
 : ע"ש אורה שערי הקדושס'
 יבמה"ר צדק שערי ק"כ סי'קעו[

הביא
 סה*ד וז"ל ז וכמה איך לו אשיגלא ואנכי ע"פ, צדק שערי שמם ספריםכמה

 הקבלה לחכמת והם כגקרניטולי
 הספירות וכינויי הקדושים שמותומכל

 אברהם ב"ר ריי ובשה"ק פג"6()קרימוג6
 צדק שערי צרק, שערי ש חי' דיתן'
 דף חכמה נובלות ע"ס הספירות עלפי'

 שערים שלשה אמנם אם עכ"ל,קצ"ה
 ממאמיני איננו אנכי עכ"ז לו,נפתחו
 פנימה שעריו נבואה וכאשר ח"והשלש
 והמעיין לו, שני ואין הוא אחד דרקנראה
 קרניטול דבן אמת דבר על בצדקישפוט
 בקוה"ד וכם*ש ניקפליא, ן' וצ'ל הואטיס
 ב"ר גיקטליא דר"י היוחסין ס'בשם

 שערי וס' אורה שערי ס' חי'אברהם
 וע' יחזקאל מרכבת השמים, שערצדק,
 בן בהיותו בהקדמתו שם וכ' אגוז,גנת
 ומשם מאוד עמוק ההוא מ' תי' שנהב"ו
 עכ"ל, זו בחכמה חילי' רב כמהנודע
 בשם ום*ש זרק, שערי ס. הואובמס
 שהיק נם דית ן' אברהם ב"ר ר"ישה"ק
 אברהם ב"ר לריי ליחסו במח'כ בזהטעה
 דריי משום לוה ראי' וקצת דיתן'

 זכר דלא ועור אברהם בן הי'ניקפליא
 פ' שחי' מקפליא הר"י שם אתכלל

 : צפקשערי
 הספרים אוצר בסן כוה את'כוסצאת4

לר"י
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 ע"ש פירמט החכם בשם יעקב בןלריי
 השמים שער דם' להחליט ורוצהומש"ש
 אחרי מן, לומר א"א צדק שערי ס'יצא
 בא"ע נדפס הוא כבר השמים שערדס'
 מהם הראשון קינמרסים ח' בהוךוהוא

 : טחדש ונדפס וכו' רה*נ לקופיכולל
 לכה"ג שביקית שערי קכ*ב סי'קיז[

 מיה יבמותועתוס'
 בן כ"ש ע' שערים קכ"מ ט"ים[ : ע"ש וכו' היכא ד"הע"ב

 וב"יחפני
 דרויש שערים ס' בשם הביא סמינט'ר

 1 ע"ש חפניבן

 ולהכנה ומעך ציה סי' פלם"םקיל
 בשארית ום*ש כעץלמוהר"ן

 רבעל פיה סי' נו"ן מערכת ח"אזיון
 הי' וע"כ יהורה, בן. הי' חכמיםסמיכת
 יהודה ברכת בשם ברכות לתי' ספרוקורא
 יצחק הג'מ של בנו הי' ואך פעותוזה

 אבד"ק ביץ מהר"ן כה"ג סטעפאן.אבד'ק
 לספרו שעשה בציונים כמבוארלובלין
 קרא לא ונם לחנוכה נאה בזמרידם,

 ה' ברכת ורק יהורה ברכת בשםלספרו
 במקום ד' נתב השט קדושת מפניורק
 כהלכה הבחור הערני )ולזה אחרונה,ה'

 ז נ"י( הירשפריננ א"צ במרש"ב

 ששפורם יעקב מו"ה הרב ששפורםק:[
 טערכת בח"א לעילהובא

 נשיאוהו לנהוג ההחיל רם"ט סי'יו.ד
 ומפני שנים כיד בהיוהו פיסבמדינת
 והי' לאירופא משם ברח שואעמילת
 ואץ ליווארנא המנורנ לונדוןאבד"ק
 מראשי והי' נח"ת( אייר )ד'ושם"ך
 וכסכואר דילי' וכת השביץ ננדהקנאים
 : שחי' צבי נובל ציצת בק'בארוכה

[h)pלנכון מצאתי מינץ מהך"מ של"ת
 טהרים בשו"ת שמצאתי מהלהעתיק

מי
 קראקא עיר לעירנו מהנוגע סס"נ

 ;ש.",(:סנע":גג',ך פולין המלך תחת ביושבי גםהכומר
 החת רובצים הם עתה פי3ין בשערינם

 להם לנקש לנו וכתבו ושרים מלךמשא
 : ע"ש ותרופהעזר

 הג' כי להעיר כאן באתי ארחאואגב
 יהודה הג'ם דודו ובן מינץמהר"מ

 בש' במננצא המנורשים בין הי'מינץ
 הנפון הארכי ע"י מרחשון כיהרכ"ב

 : מנאסוי השניאדאלף

ת.
 יעם"ש יצהמ ףנולרות ט'ז סי'קגק

 וא"ל ' מיץ בהגהשם
 מהגים יצחק תולדות לס' דכונתועור

 ק מר דרשן משה הג*ם משהחותן
' 

 בראשית ע"ס בלבוב נימס כררכםפלפול ע"י עה"ת משה דרש בהמ'סמחליש
 בו נמצא והי' בכתי"ק כלו ראיתיוואני

 ובפנקס כתייק בעצם פנ"י הגאוןהמנמת
 תכיה מש' חתימתו נמצא רפ"קהקהל
 ליב ארי' הג"ם חתימת אחר סיוןי*ד

 ונסמר ליב( ר' )הויכר המכונהפישלש
 מענדל זכרי' בהג'מ תל"א איירת"ו

 בה' ולפמ'ש קלויזנר מענדל ר'הנקרא
 מכונה והי' תק5"ו( (b~7DD משלםוכרי'

 : הנביא זכרי' בשםג"כ
 ד' דהדה אדם ך,דלדדרן י"ג 40'קגג[

 מערכת ועת"א רע"א,קושטא

 הזה דספר המחכר שכ' שפ"ב סי',1*ד
 שונים מעתיקים בסיבת טעיות מלאנדפם
 או"ח הב"י קושי' כ"כ ל"ק ולפיטע"ש
 tw~y שליב מי' הו"ם ועש*ך ע"ש פ"נסי'

 עם נדפס מישרים ס' הוא שניוחלק
 בשם תכ"ם קושמא אלנאזי ר"חבאור

 סי' נוין מערכת וע"ל משפםנתיבות
 : ע"שנ"ב

 למוהר'א אמין ועדריך ל"ו סי'קפד[
 : ע"ש ט"מ הוא אטת שפתישנים בשפתי מ"ש ואולישזון

 המנהג החיטאת י(דך3ן מ"מ סי'קנס[
 מתאספים ושנה שנה בכלפה

 לאלפים אנשים ובאים דהלולאביומא
 ואוסרים קברו על להשתטח ומרחוקמקרוב
 דברי אומר דסתא והרב ותפלות,תהלים
 הצנע במקומות הים"א דברי לישבשהוא כי פלפלת ונם מוסי ועניניכבושין

הן
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9 בש"עהן  עליו שתפמו בחו"ח 

 נשמתו, לטובת בצדקה ומרכיןהאחרונים,
 כולה השנה בבל וגם זכותו, עליהםוינן
 ר"ל ובצרה בצער שרוי שהואמי

 בתפלה ומרבין קברו עלמשתפחין
 ינון ונסו ורותה, פרות כאן טצאווצדקה
 : ודוחקיהם לוחציהם מתוך ויושעוואנתה,
 ום*ש הריטב"א "יי ועדכנה נ"1 40'ק;1[

 סי' אוזחהמתה"ש
 : ע"ש הריטב"א צ"ל הרשב"א וכ"כהרכ"מ
 כביר לא וזה רזנחדמא ס"ת סי'קכז[

 בווארשאנדפס
 נם הרס"ז קול בשם התנהוסא עלביאיר
 ופירוש מספיק. באור חברתי הדלאנכי
 וה' יכונה, ארזים ובית התנחומאעל
 בקרוב: בימינו לשרה להוציאו בעוזרייהי'
 שהאריךנהנאון מה יע' ןזניא ע' סי'קנה[

 נ"ל ויותר כאןהמחבר
 תניא ס' עוד הראשונים בידי נמצאשהי'
 לזה ראי' וקצת הראשינים סנדולימא'

 הובא ס"א קם"ד שרש מהרי"קמשו"ת
 ע"ש קצ"ר סי' נדה יו"ד בב"ידבריו
 רבתי תניא בשם זה נקראוע"כ

 מחדש נרפס מקרוב וזה זופראדאצא מב~
 וצע"ק לח"א, והגה באור עם רבתיתניח
 מזה בלל בהקדמה שם העיר שלאעל

 מנהנ נשלם בזה"ל אי' תניאובס"ס
 לב"ע, ועל היא ff' התניא ס'אבות

 : רט*ד( ר"ס.גס)מסם
 הובא לוכן ר"ג ~נות 1"ב סי'קנט[

 הרמב"ם ועמ"ש רזרגרם צ"ו סי'לן
 פכ"ו ח"אבטורה

 הפסוק לפרש מפליא איך האונקלוםעל
 ע"ש ונו' ממנו כאחד ה" האדםהן

 תשובת וז"ל ע"ש ויגש פ'וסק"ח
 ושטענו ונ"ל דמ"ק( גסר1ת )גיהגאינים
 עשה נדול דענין הקרמונ*ם הכמיםמפי

 מ"ש מאתנו נעלם ובל ffp~'עדידו
 תפוחי שם הרבות ע"ד וינש פ'היפ"ת
 דדהב חזורין הנר עקילם תרנום ונו'זהב
 דלא הנר אינלם אינו זה ועלוכי'

 משיחא, קץ בו דיש הכתוביםתרנם
 אבל הקבלה ע"פ הרגמו דהםוהמעם
 הענינים לפרש רק תרנם לא הגרעקילס
 דאונקלם וידוע ffp~' יוסף רב תרנוםוע"ד

 וזמקרא כל ותרנם ור"נ הלל בימיהתנייר
 של אחיו בן ועקילס הבבלי,בלשון

 שנים ל"ז ור"י ר"א בימי התנייראדריינוס

 יוןז בלשון המקרא כל ותרנם החורבןאחר
 ינטיף למשה הנפארת ע"ז ס"ק9ה[

 הקל"ו ברלין ד' שםספרו
 לאבדפ"ק נתקבל אם"ת ש' ימיו דבמו.אי'

 לרב שנתקבל דלאחר וצ"ל ע"שקראקא
 כי בעויה פתאום השעה נמרפהדפ*ק
 ואף בפ"ק שסעו שמענו לאמעולם
 היא ואת ואך לנו, ספרו לאאבותינו
 הג'ם אם"תה" בשנת כי בעינני,נפלאת
 אחא ונפטר בתוכינו, שוכן חריףיצחק
 משתמשין הי' אז גם ואולי תמ"ג, ש'הו"ר
 לדמומות, בשנים כמו בפ"ק מלכיםבשתי
 לאנ*ד ולא לראב"ר, רק אז שנתקבלאו
 טופלנ אז מוהרי"ח הג' שהי' סתמתוגם

 בעל הרב המנוח ידידי ובבורבזקנה,
 וצ'ל הוא דם"ס לומר רוצה יופיכלילת

 לפי לההלים רוצה ונם באמ*ת,ש'
 כביד לשכון הנה בא לא דעכךהשערתו
 הנ"מ לננדו או עומר שהי' עלבתוכינו
 התן שהי' ג"ש אכד"ק מקראקאגבריאל
 העשל בהנעם בעריש ישכרהרהנ"ם
 ז"ל, זקנו חותן כבור כסא להנחילזצ"ל
 הנה בא מוהרי"ח חגאון מקוםולמלא
 הי"ד תאומים אהרן הנ"מ הקדושהנאון
 ש' אב ב' בשיק חמעלניק בק'שנהרג
 והקדוש המהור גופו הוליכו ולמחרתוח"ן
 ציון שארית )יעי ושם"ך פינמשובלב"ק

 : יו"ד( ס.'ח"א
 מיה פ"ב ב"ק יבתיו"ם ןזןכ!ספרזאקלג[

 וז"ל נ' וכו' דיו ד"ה-
 אב* אוקטה א' מהסנר דאפקתי'כיון

 אבות דמס' בתוספתא מוכח וגןהפנרות
 תוספתא כלל מצינו דלא וצע"נע"ש
 ענוש איזה שם יש ובל"ם אבותלמם'

 : תקוןוצריך
 כאן באתי ~הרם"ז שדבובים שזקוןקינ[

 אחד ע"ד להעירי
 נרעמץ ה' הוא בעיניו החכם מ"שכלפי

 שהי' הזה הקדוש הנשן עלאוקרעםץ
 בנימין ר' )הוא הרח*ו של תלמידותלמיר
 צבי ש9 לחרמו ח"ו נתפס שה"הלוי(

 ימ"ש, ש"ץ לימין שעמר אותוולחשור
 כמו בחנם חשד קו בו לתלותשק דחוק מקום באיזה טציאה שמצאבשביל
 רסן נתן ולא שבעה נחלת ובעלב"ס
 לא על סרוקי בוקי לתלות הסמאלפיו
 בס"ס בהיפך להדיא מצינו ובאמתדבר
 ישראל לננ* זכרון בק' שמואל דברשו"ת

 אחרים רבנים עוד עם יתד דעתושהודיע
 ש ע"ש חיון נחמי' השקר ונביא ש"ץננד
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