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�ני
מקדמתו כתכ
ו וסכם זכר .סלנ�ל"ר ע� ו3מ6י
�ס�סרמכ.ס��י,
לקמן כקורס �י קומר לרפ"י ק
�ן ל� ממס�� הו�ל סל,נ��רה"י ,ג'מיתר
�כר כ.מיו כ"כמיי
ק�כ' קכר'�ס.תס מסחת ר �
וט�טס��� �ר.חוק סמק1מות� וכר�ן�6ת רכיוו
תם �י' כונז:ו�י� טבעו כעוגם מ6ד� .סר6כ"ך וט
שגו מס ססו�ר סרמג-ס .ופ"�כר'שיניס�ג ,מרס�
וס� � ר�ות'ו�דמ'ו�ת'ו ,וע'�ודע כ' גמטטסעכרת'
�ס מסקסית סקנ(ס��ו
ו�וסף�סת6פק�סת�ת'
�
תיוגגל(פיי1ןן תגס�חת�גון�ס�מ�,ן וס�מת,י'ת
'�סו;ירס �פלסס � גי רכ'ס סס�,נןו!ס
ון 6ר,ית
��ן�הריך,
תמיסת .ע( סנ6ון כע(
ס�ר1ת

��הגאון בסדר הדורוה
ובענין וה העיר קצה
שהגיה�ליו בדרך קושיא ,דמ"ש
הרמנ"םבאגרותיו הראב"ד שבפישקירי"ש
צ"ע ע"ש דף נ"נ ע"ד .ואין הכרח כלל
סמה שהרמב"ם משבח להראב"ד בעל
ההשגות אי בעיה אימא שלא הגיעולידו
השכוה הראב"ד או הגיעיהו אחר אגרה
הוו .וא .בעית אימא שכבר הגיעו לידו
והיה עניו מאד וכמו שתראה באגרות
הנדפסוה באגרה שכתב לר' פינחס דיין
אלכסנדריאה שכתב מרורותעל ספרו והוא
השיבו בכבוד גדול ע"ש באורך נועם
שיח הרמב�ם וקדושתו
�

�תי�ס ג0ךר סדורות מבתג�� סר6כ���
וך
ל'�גרסס גר�י6ול�גכמס ספלים כתונ גל�� ��
ממזו ס3ער� �� סו6
�� וכ"כ�קת" ע"ס,

וגעיס

ושבלי הלקםוהר' אבודרהם ושארמחברים
והוא תלמיד רבינו משה הדרשן מ) והרב
�חמיו של הראב"ר
אב"ד
�הנזכר הוא מר
�הרשבבץברמוינרת
בעל ההשגוה כמ"ש
ס"פ בל היר וע"ש בחי'
�הרמב"ן�.ובן
מצאהי בחי'�הקרמונים שהיעהקו
�בריש
מפר מעשה רוקה על הרמב"ם בדף ב'
ע"ג ע"ש .וכן מצאתי בסוף פי' הראב"ד
למס' קנים אשר ננה רבינו אברהם בר
�בחרוזים מהורה�ומשבה לה'
יצחק בהים
�חוחן�לרבן וכו' ע"ש
אשר זינהו היזה
יגמ�
בסוף חי' קידושין�ךט,ס קגמט6גד
�
והראב"ד בפירושו להורת כהנים כ"י
כותב ספי ארוני חמי ,ובס' המים רעים
שקיל ומרי בסברה מר חמיו,
סי'
י
�במאור פ'
�המקבל ב' בשם ה'ר
"ה
נ"
והרז
אברהם�ז"ל והראב"ד כתב ע"ז�כאשר
�מקובצת
�בשימה
�הרב במ"ש
פורש
�אריני
שם דף קי"א .ועיין בם' ארחוה חיים
הלכוה ברכוה אות ג' ומאי דכהיבנא
בעניוהין נספרי הקמן ברכי יוסף א"ח
סי' רכ"ה אוה� כסיד .והרב אב"דהי'
בזמן הר"ין' פלמ כמ"ש הר"ר אבוררהם
�
שער ג'
)����ור�טוג
גת1כ נס' ס6מ1גות�ף �וי

תגרס�לרג'וו�כרסס�כ"ר ופעוקיגלורסכרינ*וג"רחתי
הגה מנחםציון
לעת.

ח) ומקור טעותו �מח מס'�סוי טקס קן� עשי ונס כס' קר(ייס �סגין כ'פ כס סר����ינל"פ
�פ"פ:
כיתו ג"כ טל סרן�ויפתיגל�שפרסכ'�ירס יפ�ס גמ5מרי"ג לפחד ר'��� רפ�רי�ל רי�רי
םפילך�5סגס' לטס-ג כ' פ�
ש) וכ"כ על פר,כ"ר���יפל סריס בסי' פתלפיר' סריס סררסן פיס ,ויר"
�ל�ף סוגריו�יכעיס פס' יוחסין טכ"ו���סר"ס סררתן�י' גופן פגותיו� רכ� �רגפ"ס�ג4ג"ג
נופפה�ס' תח"ל הר"ג"ר ופטר גב'
�ליגות) וב-ססריג"ו מפסיג
�חח�ט הכפ"ס ספ�ר' נסקרפתו
�מדרסן�סרג גג~רת תתג"ו וגור�
ב"ו כסלת תתקנ"ט ס"ס .ולט"ר ל"ק ג"כ ל"ת ל� ספגקריס רס"ל רסר"ס
פקיגס לח:טסכ,כ ספחחלת הכס ירכס טגו:סיט'��ן וס ס
סמח'ססק רכרכי:יסס כ"כ ז"פ
"�קותן����
��
�ל רפ"ס תלפיר סר"ס סררסן ר"ל
� יגדל פחיפס טל
כ-ג
דסק7יפו
�לפיפדט'יורתווסיקר�חספ-לתסופ
ר סר5ת' לדפה ב"פ גס' סוס וכוס פקעו
ס
ל
כ
�
יירק סדר ססחלסלית ק3לתס
גס
ד'
יתלפיד' ח
י
ח
ר
י
כ
�
ג
י
ר
תפ"ס ררה ס"�� חלפירו�ל ריג��ל'סרת חלפירו�לרי�ח סס" תלפירוסל
�נ~פ ליפג��
�כיוחסיןסכ' רר-פ תלפירו סל רמי �תוס'�גפותפ.ו כ' רר5כוע קוס �� לר"פ ופכ"סטיפ
טל סהר פל
סקוס טיגן פ'פ:
י) ��ירי :פיד .יטפיס גס גריס פ'��מת חייט לפפרת.ו ז"ל �

יפיר

�ס

פ"י
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מערכת

נהולים

א

ורג'נ 1יחק עג"ד� .תס תמו?סיס1
ן סג' סרג ימ"
ר מסרח� �� כבקדמתו ס6רוכס�ס'�טן
מקנד� כס' מגרף�חגמס דף ט"ו
�
ע
ס
פ
מ
ף
ו
ס
ג
"
כ
,
ר
ו
מ
ק
כ
ק' ��
וכתא טוך סוסו סכח3
עכ1דת סקווס וממ"פתרי
ס צ'ט ע"ס סם,
י
ת
�
ר
�
ג�ן וס ל'�חק�ניר מקריסוסנגי 6ו"ן ולחליו סר6כ"רנסקנותט"חד5ו�ופ"ודניתס3חירס
.
ג
ס
ינ
"
קג
ר'�עק 3נדר�ממנ 1סר6
יד תנורכיה�� נסור
� כך גנלסלי תסוד ס'ליר6יו .וגס מסכים
רכ'עי��יס 1ע���סנס מסרח��� ג' ד�סו ו
'
י
ס
�
�
ל
�
י
ר
ס
ת
�
ח
ז
"
ט
ק
'כן גר6ס
חו
��חוקוסוג!.נ�סור���,ר�כ�.גודטיקר' חורחחיים למסרח"סח"נ סי'ס.
נתגי
ס לסר6כ��כג1רכינו
וף��
סחגמס כ�רך � גסס �
ק
ת
�
נו.ר .ומיסו�תגיס לריסו�� קלת גס יסר6כ"ד וגגו ט� ון�כמסר"סן'חניך�ס' כפוח תתריס
וף י� ט"ב בחון נסס וחקור מסס:
מיס מסרח"ו וכן כתכ מסר"סריק6נטי פ' נס 6ע"ס,
גתגו ט( רכ'גו�חקכן סר6ג"ד�סגס ססי'סג
 .נסור
סי' מכיר ג6דס כנ!ג
�� וס" מרג� כסרנדת ס�ר
��
ומר וס חי �� מח �ה" נדו( כתפיתו גרכי ח
ף�חימס דף ט"ו
גןדוסי כמ"ר סרכ יס"ל גס'טיר
�
ע"כ ע"ס הורך

הרב אב"ד חיבר ס' האשכולומייהדוליה
הראשונים יא) ומזכירים ס' האשכול
כמהדוכתיבס' תמיםרעים ושאר פוסקים

וביותר בפסקי מהר"מ ריקאנמי .ומרברי
הרב מהרלנ-ח סי' קכ"א ומרן ביהיוסף
י"ד סי' ש"לבדין דבק מוכח שמחבר ס'
האשכול הי' אחר זמן הראב"דצי לפי
דבריהםספר האשכולכותב משםהראב"ד.
והמביאם למהרלנ"ח ומרן לזה הוא אשר
כהום בספררבינו ירוחםנתיבט"ו אותו'
�
�

�
�
ןיד ט� �ודמסתפ��נ6ן6מר .מ?כת1כ
גס' רכינו�ר1חס מספר ס�ו! סו����6זעפן��
�ק��מ"ס�ס�ח*כ דכק גתם �ר �� וכו'��
הוד" ק���ו מספר סקסנו( יב)�סמ;ר'ח�וס�ו6
ג מספל ס��
שמגויר כספו תמ"ס דט'ס ס�קי"
ח'גו 1רכ� לכרטס�כ� סנטר מס" חמת� סר6כ�
�� ססרכ ���ותג ע! חתך סר �ד סתם �
תר' �� וככפך�.קטן �ך� �� �ח סוף ס" ר�
חסר�ס גס1ף�����ן וס .וקפול ססר6כ"ד שכ'
כספר סג� �קט �גס סכת1כ מ"ר נגריס כר דוד
גפ'ו� �����ר�3כ"ן חמיו � סר �ד�� .
רכ
כ'��גון ו��ת1כ כספר�סר6ג"ד"
�מחכי
�תן �ך� כר �ן.
�
�
�גיהנרסס
י
שלישי.כ
י� �הראב"דה

נך
די-
הרסנית) הי,
הלסיד רבינו משה

נע(

הדרשן
ורבינו משולם� ,ץ:ר"ס ריק6געי פ' גס6
כחכ כננ� �� לגיתו�נכיל יכעכ רכינו

הראב"דהנזכרחיברחידושיםעל התלמוד
כאשרהרמב"ן והרשב"אובשיטוח
המקובצות מביאין משמו ,וגםאני.ראיהי
בכ"י חדושיו על קצה מס� וגם חיבר
פסקי הלכות ושו"ת והשנוה על הר�ף
והרב המאור וספר בעלי הנפש ושאר
חבורים ,ופירוש הראב"ד על ספר יצירה
המודפס כתב רבינו מהרח"ו�צ"ל כי
�
אינו סהראב"ר בעל ההשגוה
הראב"ד חיבר פי' הורה כהנים וממיהו
ליה הרא"ם והרב קרבן אהרן
ויתר אחרוניםוישנו אצל קצה הכמי הדור
כ"י�ג) וחויהיה להרב חוחיאירסי' ק"ה
שכ' דמפרש הורה כהנים אינו בעל
ההשגוה .ועמו המליחה שהרי בהשנות
פ"ב דכלים כהב הראב"ד שעשה פי'
הורה כהנים .וכן ראיהי שכ' בפירושו
לעריוה סוף פ"ג וכבר פירשהי כל זה
בפירוש הורה כהניםעיין שם .וכ
�ןראיהי
�
לרבנן קשישאי בכ"י
סר8ג"ד גססגות פרק ו' ��� �� ומאס
מי
יסרמכ"ס סמ�כס גזו� עסה ג6בסגי(פת ככ� ויר
.
�1סג(ד
��� �סטעס�סס.ג עניו
תוקף ס
ססד1ר1ת
�ןיגט1
ת מדגרם.
�רךיסמקו ע!י�1סגרו ד
סק

ומס גס
ספרו מהנס תורס �חר תורס סכגתכ
ספר סרמכ"ס סו 6מאס�תורס ,וגס יגררו�חריו כס'
סמורת וכמ"ג
גתסוכס סוסי' ק� �מ?ר"ס
ה"מי
ח6ג.ו גס' מגנתסלמ
יס .וגס סרמ"ס נ"ל סיטר הר?
� מס מטס תור�
אתוס
�גכ .גס' ס7ל�שרות דף ג'ו ע"ז ססכי6
מ"ק
סקג� ע(
�יר,ל"ה��
�יפסויה
ורביתי
בחיברס'כמיסיריתיתר�קר6ו ניסור
ממסו יד) �ו�6כט( סמ"ר�מדו�דיר6ס ר"ת .וע'

עי
�ימות

�כיויירי

הגה טבחםציון

�

פ"י

יא) ו!פמ-ם�רו"ס כ?ם7מת מחוור קר1כ1ת
�ס" מחגר גס בוס ����נו ��1גס�גרסס כן ר'�חק מגסן
ע�
�
��ך�סזדפת ס'
גבוספיוס��פטלין פר5ג-דלכסייס,
�סי.
ח שמיס ןקר6ק
'
תרוסס) גתכ�זי' �ף גסס סרכ ס�ן סתס וממחגר ��� וכרית מהחס�חד סי
�
י�גרסס�ט
ו
ו
ז
יג) וכעת וגזו��ר'ו
רס
�
י'-ן ס�כ1ן�י
 6מ�ו מס ���� �� מז'ן סזגק ג� �� רפ"ק �פיע
סמטרת�� 1תחכר ו�
� נ7פס 1ח
ג) ונדפס ו? � כ�ר כ�ען�.גם"ס�ויי
� גס�מס' ����תמ.ד�כג��מן נוסן�מם'�וסיע �
ר
�ת' שגת�ר,כ-ד �� ע�ת
��מ
� געת�נ�י ק1מכר'ד� :ר כגר.ט��תדחס) תדפס�ו גס ס'
ס6מ1נ?�רמס עם כי�ר�פפד-מ
�
�
כ
.
ר
�
ח
ג
יר)�סו6
גכ' תסיסדעיס ר-פ וגוס��גנר ס6רכתי נוס �ו"ס
פסולם
�שחגרתי לפ
סרמ�ס.לי�רגגכיגיי
�� ורקס ו? חד�:סר מדתי�סס מסרסד"ס דים�פסוק ככ"מ כ?ר6כ"ד�גד
�ג קו"ח
ס" ק"מ תסרס ע"ז.
ד1ק ���6מחמל ע"ס ���,גס כוס��ע�.ע�ע��ח ס" ספד�ענין כיתוף

�קילס�פייח'

�
ייד

��י

ית

כמקוס
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נרולים

מבחכת

ע� סג�ןס� וו� ג(ג� הכריס
�סורכ66כן�כירבגלעון( הקבלה ,והשני הרב אב ב"ד ומשום הכי
�
ק
סמרור סו 6רגעו זרח"�� סם" תת
�והוארבינו
�הראב"ר
�אוהו
�המחברים
י�תסקכיס כסוגן קורין
תתקכ� עכ� ו6תמסס גי מ�
�ר6כ� גע( מסצנות אברהם בר יצחק חמיו של הראב"ד בעל
ו��ניכו
��וד� ס
גותכשיי

גתו1כחו�חד סו 6וסרו"ס וסי'�מסי0יכס�חת כעומס
ס כמק1ג5ת��� נסוג"�ת' פרות פ' ס;ו�
כסרי
וכחכו וט דכר' וס ווס
סגתווכחו �גוח
כו' וס כמס פעמים ע"ס .וגתמיס לעיס ס" רמ"ס
כתג סר6כ� לכרי סרו"ס גמ�ר מוג�� מ6ת'
מככר כתכתי�ות�1פזי סרב ר' מסוס .וכס"ירמ"ח
ס כסס
ע! מ"פ סריס כמ�ר��מ כתב סר6כ"דוימ
ע מכמססג.סמי ס� סמפר0
מ'�� ממפר�:ג3ר
�ני
וכו' ע"ס�.ע1ד נר6סכן �� ר�וו דסר6נ� ס�ג
ע( כע(��� כק5ת מסכתות כמו סכתוכ כס' תסיס
י ס:פ� 0סר��
לעיס וסכו"ם ס�ג ספר נעי
תדפסו ס0גותי 1כשו"ת�חם .ת�ס כוי:י� מח"ג
,
כ
�
דפסו � ספרועי
'סופ :ככרן'ן� .מת סג7כר'
�ס
ס גןו�ס ככמס וכמס ע:י:יס וכענין
ס"ק�כמכויי
מס����הר כך����סר6כ� וסרו"ס כסגת
תתקע����מת�גכר ספיר כסדר ס�ר1ת ריס

גסי

עי

עי

עי

עי

וף,

וכמ"ש מסלח� כסנסות'ו
מ
�כ
�ערי�ור 6דף�� ע( גרפ(וגת'ס�מר ע(
�ל
 ��6מלמין ע� וסל7כ"ו קתכ ימן�סמון ע(
יג
כטיי"ס .יל"ס
�ירפ
סגס"ס עד �ל
לי
יד
מל
סמן�סמוך ע(ק1יטרסש"יו
' ����טע1תסתעת'ק�

יימח1ייס

כי

הראב"ד והראבייע היו בימי רבינו תם,

כ"כ התשב"ץ ח"א סי' ע"ב.
וראה זה חרש שהרב אב"ד חמיו של
הראב"ד כתב והרב רבינו יעקב מרומרוג
ויל כתב וכו' כמ"ש בם' תמים רעיםסי'
רי"ז וידוע שרבינו יעקב מרומרוג הוא
רבינו הם .ואולי מ"ש ז"ל הוא מ"מ או
הרב אב"ד האריך ימים .ועלה הראב"ר
� טו)
אל האלהים שנתר' אלפים ההקנ"ח
ומאשי כהבנו ירענו שיש ג' הראב"ד,
הראשון הראב"ר שחבר ספר

ההשגות שהוא הראב"דהשלישי .ודגרזס
יסי' לזכרון מלמידי דני ר 3דכ6סרירפו
נמה3ריס סר �ן ויקרס��� מדגרי
סר6נ"ן�ססנוח ,טין כעין ירקו � סרכ
סתח3ר�כותכ מ0ס כר�� שוגתו ע( סר3
�
כ ניחדין מחיגר ס' ס6סכ�
ינ)ךקראצנ"ך המפרש ספריצירה.
�טיינ
לסכיזסד"ס סר6כ"דחיגר
�וסיין קג5ס נקיגטרט לחרון)נ
חיןוסיסוכו

ינ) ךחרננאברהםאבולעפיא�עיין
�
חיי מקס סנ 6כח"כ)� ט

.
יי) מה' אברהםאבליממאוייש
יז) חיברמגן אברהם'על א"ת
ודבריו בקצור ועומקישרובקיאות ,וכתבו
רבני אשכנז שיש בו ם"ס לפעמים
מההעתקות�ח� וספרזיתרענןעל הילקומ
הנ"ך ופי' קצה הוספהא מנזיקין ,וחיבר
שמןששוןעה"תמדרושיםנחמדיםוחריפים
אך לא נדפם כ"א על קצה מ' בראשית.
והרב אליה זומא כותבעליו בריש הלכוה
שבה אלוףנעורי ,וחבו הרב לחם הפנים

�
וכו'

סי) מהי אברהםאזךלאי בכמה"ר
מרדכי אברהם אוולאי היי
ממדינה פאס ממשפחות חכמי קשמילייא

אשר באו היכף מגרוש ספרד לפיס הוא
הרב החסיד מר זקננו זצ"ל ודרך אניה
נא

הנה מנחםציון

גמק1ס עירונ ��ת ס6ר� � וכמ"פ כסטיית סס) �ו(י י
� ���ס(כס כמיק( כע'רוכ.ן ועי' ספרי
�
ע.ו1ג'ן ס" ח' ג6ריכ1ת�ע"ס
�
טו) וכס"ס סכט יסורס ל לפטר ערג מוכס תתקג"ע
ממורס גכוכ.ס ע"ד�מתל) ום'�ול ספג(
טז) נס ח" ס' מעין מ.ס ח"ס�ס' חיי סגפת ומורס סמ1רס
ו� כעיל ��� קרוכ�רומי ס'�מיס מ�תי �ם גכ3ד תגס ונכון
עסס"י) ומ�ת .כתוב כשמו
� ר��ו� תתק"פ ��� ס� �ס)
ל1פ ,מומתס �פי�ס1ף סמו מו"סכוס"י��� סו 6כ"ס מו1ילו� ת(מ
� יכ� ומקרוכ ��� גס ס' שנע�תיבות מתורס כשיל
�ו מעט מחכמת ספ�ס1פ
�תמכרס �� ו(מדת'�פ
�
ק יעל כח"כ�ות מ' ס" ע� מ� כצריכות�ועי' עוז נסגסת ח"ן נסוף מס�
� נ1מגי:ר ג"כ ח"סס
י6פסר'�ג
� ע"ז זכ;גת תע"ו�סלג 1ורכותיו ע( ק�ס בק"קגומזכן וסג'פ
יז)�ס"�קר
תכירוסייחי �ענר
מקר6ק�6גד"ק פפד"מ כ'
 1גססכמתו�ס' מ��ירגפ1רט תנ"נ)
י
י
ע
יוסף
ס�ס-ס �סתפ6ר ,ודכריו כגו"ס ע"פ סב( זך תקי�� וכפי
ק
מ
ס
יעסקו רק כתורת ד'�ומס
י
י
ט
וו
מי
�
ס'ענ
סממסיס ��� גן �� ט"מ סו�� 6
�
מ"ס כנו�סקדמס סו�ח
ד'
י ש"ע ��,סגיי�ף
ק
י
ח
ע(�סוגו ככ"מ� ,ס' סכמת סנולס גפיו תמיר ,וכסי' ר"ס
��ס)�סי' בק' גנסתר יסרי כתכ' ס6ר"י
תוותו ג' גסי' רפ"ס �ן עסק כ:סתלות ע"ס וו� סג6ון גע(
� משריס ע"ס ומרוכ ע:ו
סכל גס סי מג
למ"ג גק�ט' �� מגרס סוף�ות כ' כונתו ס( סמל רק�ס"ס ס" �מר ס(גס כל1רס �כסל6ס
סיפ-
�
מטגס ג7גר ססע'ש ע"ע
יח) ש"פ ת1ספ1ת סכת ר"ס�מ שכ' �מג6ן מויעס רגס סיס ט"מ סריסגי
� �כמ� כשו"ת חויי
ו
ר
ו
ע
נ
ח�ו �� כעכעו
"יו1ט �� 6כ*פ מסק1נערסיסספי
כג�
�וס
אוישתר"י חסת מפר6נ ע"ס וסלכג
�
�
ן�חר מלדפס וע' �ר קו"ח סי' לע"ס ע�
וגתכ�סכימו

�עי

סין

כי

��

עי

כי

רני

וי 6ינ'

פ"י

י
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מערגת
בא לקפומקיא ויצאו ליבשה והניחו כל
אשר להם בספינה והיכף קם רוח סערה
ונשברה הספינה ונמבע הכליהיתה נפשם
לשלל ולזכור נםזהשניצולו עשה חתימתו
דמות מפינה וראיתי חהימהו ז"ל .ומשם
נהיישב בעה"ק חברון בזמן הרב הערול
טהר"ר אליעזרן' ארחא ,והי' משה חכם
בכמה חכמוה וסופר מהיר ומקובל גדול.
ובנו של הרב הי' מהריר יצחק מקובל
ומופר ודבר ומנהיג ,ותהני מו"ה הם הרב
הכולל כמהרירבנימין ואבי והרב החסיר
מוהר"ר דוד יצחק .ונכדיו בני בנותיו
הרבנים הגדולים מה' אברהם ישראלואבי
ומה' אברהםיצחקי וכר כולם לחיי עד.
וכברנורעבישערים שמםונפלאות מהורהם
בקצת מפריהם שיצאו לאור הדפוס .ובן
מהריר יצחק הנוכר הוא עמרת ראשי מר
וקני מהריי ישעיה מרביץ הורה
בתלמידים והיה הלמידו של הרב פר"ח
ונפמר בעה"ק ירושלים ת"ו יום הששי
לאדר ההצ"ב .ובנו אדוני עמרה ראשי
אבא מארי מהריריצ חק�ר חיה�לה"ה
מלכי צדקמלךשלםונשמיבעה"קירושלים
�
ת"ו יום כ"ג סבה תקכ"ה הנצב"ה
�ס ממר"ץ���י שוכרח.כר ס' חסד�מגרפס

� �ע1ד� כשי פ" סכ"ד�פיר1ס
פסלי חמס�יפס
סמס:י1ת�סגס1ת ען ס!כ1סיס ו,סר .ממס ח-כ .וסטר
ס�ס' �ל סגג1ו�.ס' תעמס
ור מחמס�ס'�ורסיכ:
� ס"�� נסטר
חוסל�סוכ'ר 1גזתורייס �ח
גדף לנג'ס וסוכיר1יד�סרן �חס
� ק�ג יט)�הרמ�
שי' סרסר ג� מוכ.ר פ" מו"ס ומזכירו גסס קלית
�ור סחתם�וגר סס� ג' ק�יס
לגע ��
��
ר.ס ס:וגר'ססיסכידי גכ� חון מקור
נדו(יס יג( סספ
סגגוו שגגו .וג� חקת מתורס כ)�סרב מסר� תוקוגי
מזביל מסר כגף ר:ג'ס ותמס מהסך מתגו כחס עגיג'ס
ו� ר6ס ס' מערס ח1ס 3סס� ת.כ ממת�.מ�סערס
יסמי
ס י1ס ססס .פ' ח" סרס ס' הת"ד כעס"ק תכרון
ת1ג"ג�,ננ 1תס' �תק שוכר ת,נר ספר �רע�חק
�ת �� גק1סט�י� �ע� ורכו ����
וגבני

א

גדולים

המפולפלוהמפורסם מהר"ר שלמה עמאר.
שמעתי שהרב מהר'א הנוכר הי' קרוב
למז"ה חסד לאברהם אשר ישא את שמו,
והפליא לכיזוב בפי' שהר וכיוצא הכל
על דרך אמת ותלמידיו המובהקים מהר"ר
יעקב פינסו ומהר"ר ישעיה הכהן ונדפסו
קצה באוריו בספר מקדש מלך ישמענו
נפלאוה ממעשיו וחכמינו וחסידותו
�

מתעת .תפ' מג'ד'�מת ססרכ פתע סמו�ומר.ס
��� ר"ת�סס��ס�ח�ס��קחו
כ' ח�ת�ו1י
וסתרים סר 3ע( וס סטון� �מר 1גן�ס6ומר �כד
גחרס �סמעת' מקן �חד מופלג ודם
� חטטן כבס
� שמע מפ' סרב סחכם כסתר.ס ע"נ .סרג ס:ו'
מ
ס" ת,ותד כ:ס'ס ו7כר� נסמעיס כתמ"ס ותפותו��ס
חורת ר'קס��ע�.ממעת' מסרב סת1פ� ח"ק תסר"ת
ן' עטר סס� סמר�סרס ו� תסס"�דס חו!ס
מעט �ר וגותכ טן� ככתה רכ�
ממט���
� פ'�ס�תו�
ס' רקון סת�ח רפו6ס���תתי
כב' סוס מס �ת�ס � מקמיען עלו ��� �סן
��� �חר'ס כא) �מר סרג מבר"ת סיגר סס�
ס" ��וס קמיעות גת1כות מסרג כ6מ1ר� .סמעת'
מוסר�� וסרג תס' מלמס
ספעס�חת�מ,ק1
ר�פטר סגת הטח ק1דס
�� חגרו .ותסר"סעמי
סכמת'גת�6הקיט6
סרכ�חרס:פטר כ �6כחרס
מר � 1סוסון מוסל סות(ק 1מס ספירכ�� מסר"ס
סעפן�תת כחכתת סקכ(ס�ך גפת רסכ"י ס" כתו
ספ" סרכ ווסל�

�י
ס

יוקח

גי'

א"י

� מהר"ראברהםאזולאי�עין�ס
י
�
התגופף נח"נ)

יח) מהר"ר אברהם אליגרי
כי!
בזמן הרב מהר"חאלפנדארי
ח
ו
כ
י
ו
ל
ו
ד
ג
ש
י
ו
בהשובה
ביניהם
הזקן
והיא ל"ו נדפסה בספר מגיד מראשית
ושקיל וטרי עם הרבפני משה ואני ראיהי
הגהותיו למורים כ"י ,וחיבר ספר לב
שמח�להליץ בעד הרמב"ם מאשר השיגו
הרמב"ן במצות .ועתה שמעוני שנדפסו
תשובות הר"בז"ל
�
�ט) כחדןך"ך אברהםז' אלשקר
�����י"ע.
הובאה תשובתו בשויה
ד
י
מ
ח
ה
ם
כ
מ
ר
ו
פ
מ
ה
נ
טז) דקרנ
אבקה רוכל למרן סי' קי"ח ומרן משיב
האלקי מהר"ר על השובתו בסימןקי"מ ,ואחשבה שהוא
בן הרב מהר"מ אלשקר
�
היאהקדיש א' מרבני
אברהםא
זוושל,איתלמיד הרב המובהק כ) ךזנאךן כזהך"ך אברהםאמיגו
עיר מארוויק
�
עיין פוי חרס כח"ג)
מהר"ר יצחק די לוייה חברו של הרב
רביני
הגה מנחםציון
ננ)

המקינן

יט) גס ח" ס' ססוס:ס ס' סמטכיי'ס וס' מעמק���עח"ג ק' ט"ו)�

�
כ) �� חקת ותולם

�י

' עכסן �סמ"ס סמ.גת חגתיס ס�ג רק�מז�פתלי רכסן ג(ג?
כא) וינתר תגס תליזו מעמיסות מלכ' ל'נטתי
וגן סגעסיט �ג נולת סמו�סרסן�ן סרס
�
�
ר ל����ג6ר�6סו 6ט"מ ,נפטר ס� ס"ן�דו"ד)
כב) וגסס"די,כ
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מערכת

ד

נדדל'ם

א

דבינו

הרב ערוה ביעקב וחיברהרב שתי הלחם,
כ� לבינן אבךהם בך
עבד לחם רב מתשובות ולחם משנה חבור
שכירו בפסקי
' נכבד על הרמב"ס ,וההחיל לחבר ספרו
טהר"םריקאנמיסי'ל"גוסי'נ'וסי'צ"גוס
ים לחם משנה קורם שנרפס ספרכסף משנה
ע
צ"ד ושאר דוכתי והזכירו סי' שמ"ב
� נג)
למרן ז"ל
ריב"א ורבינו אבי העזרי ובסימן תקנ"ה
כתבורבינו אברהם בררבינו אפרים כתב כ� מהר"ר אברהם ב"מ יהורה
�
טעם אחר וכו' ע"ש וכן תכירו בסי'
�עיין מפס�יסס�ח �
�
תקס"ד ע"ש
כ� מהר"ראברהם בולש�ט"ו
כנ) נמהך"ך
אךךיט�ע�
�
סנעס טיגיס נה"כ)
�
מטס ארים נח"נ)
כנ)ךבינן אבךהםבן אממעאל כח) כמדןך"ך אבךהם בן
ספרדי מארגון�ע.ין
הלסיד הרשב"א רבו של
� כר)
ס בת"נ)
��ג
זלן
רבינו ירוחם ,מזכירובס' שבלי הלקם ח"ב
ה
מ
�
כ"י בכמה ענינים
נט) מהר"ר א
י
א
בורשהלםהבנ"כחי
�עייןס6נת
נכד
כר)בןןקך"ךאבךהםן1אשר המחבר
�
���ח"נ)
פי' המדרש ונדפס בראשיה
רבה בשם אור השכל ופי' רש"י נצב על � מהר"ראברהם ברודא נישראל
ימינו כשיר ומשמאל פירושו אבא .כבר
גדול שמו והרביץ תורה
שהוא
בתבתי �ערן רס"י שיין מ"ר ססכ�
בישראל מאוד והי' תלמיד מהנ"מ יצחק
תלמיד מרן כמבואר בשויה מרן א"ה .חרוף אב"ד בק"ק קראקא כמ"ש במפר
ועתה נדפסה השו' אחרת במפר
אבקה נחלה יעקב אבני שהם על התורה�כ"
רוכל למרן מי' ע"ב ושם מבואר שהיה סם כחקותה הנני סרס�והי' ראש ישיבה
רב בארם צובא ,וכתב על תשובתו הרב יבק"ק פראג ואב"ד בק"ק מיץ ובקיק
מהרים אלשיך לאהבת נעורים שלמדו פפר מ ושמענו מהוקף גדולהו בתורה
שניהם לפני מר"ן ,וחתומים שם הרבנים והסידותוגודלשקידהועדיום פמירהו כה)
כמה"ר יצחק משען וכמהר�ר חיים בן ככהונ בספר הולדוה אברהם הנדפם
הרב יצחק החבר ומרן�ל חתם עליהם ,מחדש ,והלמידיו היו גאוני ארץ ,ושמו
וכתב שבבואו לעיר הקדש צפה ה"ר עבר הולך בכל העולם והוא מפורסם בכל
מאנדרינופלאלקונשמאנמינאלבואבספינה אשכנ; וכמה רבנים בחבוריהם אומרים
ושמע שכך הורה הרב הנדול מאריה מקצת שבחו וכאשר יהנו עדיהן גאוני
דאהרא אשר האיר הארץ מתורהו ממרח הומן בספרו הנדפס אשל אברהם על קצה
שמש ,ונראה שכוונתו �ל הרב הגדול מס' וכמה שו-ה וחבורים וליקוטים
�
מהריר אליה טרחי� ל
ומכללם ספר קרבן נתנאל להגאון אב"ד
דק"ק קארלסרוא שמעתתיה בפומייהו,
�ק) מהר"ר
אברהםמהרשד"םבואו
י וחתנו הרבמהריי מפרעממלא הרב המחבר
חבר
תלמיד
�חייון הק' יוסף ושרש יוסף וכתנה יוסף ,ולא
מהרים קלעי ,ותלמידיו מהריש
ומהר"ש יונה ,ובנו מהר"ם די בומון ,נרפס מחרושיו כ"א ספר אשל אברהם
ונכדיו אחד היה מרבני עה"ק ירושלים והולדות אברהם שנדפם עם כתנת יוסף
ממונה אנימי ואחד מרבני שאלוניקו ,ובנו להרב חתנו .ובנו מהר"ר משה אב"ד

אפרים

דיביטון

אביהם

בן

ביבאני

די

חגה מנחםציון

�
בג)�נט�ח.י1סי�1ס' תסרר'�מריס
כד)�נסס"ד יחס � ע� ס' וט �חמת ע-ם �ן חס סמ;כיר 1כ' פעתיס � ,גסס סר���נ
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��� ס
�ין
�
ר
ו
�
ו
י
כ
י
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�
גךון כתורה
'
ת
כ
ת
�
גגי
ק מירה כסף וספר צרור הכסף משויה,
��
כ רקתי כם' סדר סערות מפקפ
�ס
�
י
כ
�
.
ם
ן רבים
�עופרר ס'�יחסין ��י'�פת ככללפ*פיר5י' והרביץ הורה בהלמידים שלמיסיב
סרת פל
� ל)
בעיר תהלה שאלוניקו ש"א
'
י
6
ר
�סגהן ר'
ן�
דסו4יל ר'
�כטיפין�ר' יפת��.י
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מהריר

יבון

כפ) ממיטת גתכ�ס ר�ת'���וסמעת'ק כן�עקב כוס מיסעת'ק כ( �וסכ�ס�ר"ת ס! המתגר
�ג�ר
יעטורית
�יכיל כ"כלסג:פיח�כולן טמורות
�כלת
�חיי"חושספין��רסכריו כ�ויי
�ליייר
�כדפים
ס�
�י%ס���� י�יח פ �ר
ךיג3חר���לחלקו�ת'כלפיתפותטסוריתסל
�
י
ר
י
ר
פ
ו
ר
ז
י
�
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ט
ל
י
ו
�
�
�
י
ג
נ
פ
י
�לפיפך ,ופס�ספריח' �פולכוס
ת פ'
ל
כ
י
�פ�ר נפ"ס.יל1פ י0ר5ל
�
ל וכן
י
ע
ב
י
ל
כ
ו
ס
ר
כ
ל
יי
�
�יס פ�ט"סיי:
ריו���יטפח�בריל
��רכ� ס � ככר ����ס'�פתח מסח ד�חילפכ
�� כי�לר יולד ל��ס �����קרפ
�רגפי1פן ��לךרגו פ�תתיל��ל גרפת�סר6לופסיו3
�ומס
י
גוסגיי
�
��ר �� מ�ע"סוקיקךועו�
��ל נצמותיסרק( סו6
�
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�
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�עם
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מערכת

נרולים

א

מהמ"ר אברהם גאלאנמי מנ)ךבינך אברהם זומרא
הוא הקדוש מופלג

מביאו

הרא"ם על רש"י יריש

בקדושה כבחוב בס' שבחי האר"י�צ"ל
והוא הי' מגדולי תלמידי רבינו מהר"מ
קורדובירו זצ"ל וחיבר ס' ירח יקר פי'
הזוהר ,כי רבו פירושו כשמש בננורתו
והוא אור יקר והוא חיבר פירושו כמו
יךח שמקבלת הארה
מהשמש מגנהנגדו מס) מןתך"ךאבךהם וכשן חמיו של
ולא נדפם ,אך נדפס על ס'
ת
י
ש
א
ר
ב
'
מ
הרב האגור והזכירו מימן
זהרי חמה והוא קצור פי' הרב בם' ירח
� ל�
בשמה
ל
יקר וקצרו והקנו משה
חזן
מהר"א אוזנודלפאםי וסי' מז) כזהך"ך אבךהם
במ"ש כבר�עיין זס-י חח�
יש לו תשובה כ"י בס'
קינת סתרים ונקרא קול בוכים פי' הרב
רע אנשים נ"ינלי)
מהכ"א הנזכר לאיבה כידוע .וי"א
הרב מהר"א הנוכראחיו של הרב המוסמכיך מז) זקך]נ הממךבל מהי אבךהמ
�� פקח מתורס
מהר"ם גאלאנמי תלמיד מרן ז"ל המחבר
חזמךכ�עין
�
יוט�ח �� ל
שו"ת לא) ושמעתי מרב א' ז"ל שקבלה
וסח�.ו
בזדו שהרב מהר"א הנובר היה
ששםעצשייורן תת) הרב החמיד כמה /אברהם
ובנה מממונו חצר מירון
ץ�עי���י נ�נ)
�
ו
י
צ
ו
הרשב"י ור' אלעזר ור' יצחק
ן
י
י
ע
י
�
ע
"
י
ז
�
�
�
� סחתס�,וריקד ,זכרי חמס גח"כ)� מט) הרבאברהםחיוו�ע"ז חתי,ת
� לה)
טסורוח כח"כ)
מביאו
�� ראינךזפננךהם הנ
דבךולת מהר"ם ג) מהר"ר אברהם ץ' חנניכם
המרדכי�ובתשו
הלסיד והיק למהרימ"מ
���
ד"פ) דף קי"א ע"ג
חמיו של הרב החסיד סהר"ם הלוינגיר.
'
י
ע
�
�ח)הרב אברהם
חכי חיבר בית אברהם קונמרם עצום ורב על
�
סקג"י נח"כ)
עיגונאוס' על שרשיםוכללי הש"ס ומדות
�טייזתקי 6הכמים ושו"ת רבוה ושקילומרי עם הרב
מט)מהר"ראברהםולירון
�
פני משה
�
סוסריסותקיןסיסריס�ח�
מ)כפזקך"ך אבךהם ראב"ד ממ"ק ג� מהר"ר אברהם ץ' מוהמה
חיבר שי"הונדפסובסוף
�י
גלוגא�טיי;
�הרמב"ןועל
�הרשב"ץ
ט�ייס�ח �� לג) התשב"ץ וכותב על
�כאשר
�עיי; ארוני זקני והוא מרבני אלגזאייר
מ� הרבאברהם
�ו
�
יראה הרואה בתשובוהיו הנוכר
לקוטי קורות�ח"נ)
פ' מהרה מקדימו לרבינו הלל ,ונראה
שפי' תורת כהנים כמו רבינו הלל ואינו
�
מוכרח
�עייזתסי
ת
ו
כ
ז
מך) מהר"ר אברהם
יוחק�כוסכ� לד)

לבית

גדיליא

דילויקייו

מכ) מהר"ראברהםויפמונד
�טייו
�
ס3ת חסד נח�

אבךהםמקייב

גג) מהך"ך
��ו
�
)
� לט
יוסף ,זרעירחק בח"כ)

הנה טנחםציון

מהר"ר

גספר1
ס ל טה" נכנע�רתי'����
לא)�נס'סגיגויי
ו'
ח
�חי.
י תסרת"ג גסס
ממס� �ג' סק
� גס' קס5ת�עקג �����
סרי מפורס�סל

�כיס ס"מיפ"ס

סמה ג6ן�סס י���
מסרק-ג כג�ר�1ע-ס,

�
וגביר ס� ספ"ח
�
�
לג)��לפסרי"ת סורס קט"ספ-כ�� מ"ר�גרסס סנדול גר� פרטגוס�רס סליגבס סופלה לפי�גס�כו' ט-כ
�גן ספח' יר"פ על סריות וי"כ גביר וו� �� טוג עבת ���
לג) ��
לוחות מרסות
ד גסחדר 6גסלפגק5
פ
ל
�
�פטרוך וסי' חוכןגדול
לר) גיפ"ס סעחס'ן וס'
�ססליפ לעלזות ס'
י
ר
ט
ו
����לאר"י ח5ג�וספס"ל�� ד"פ פטתס גטם כגס"ג
�
גחכייס ��,סיום��חס ססתזס 1מ וט'שגירס
�
סם
�� כספת ור"ל
�לפי
חס�כ ��ט:נוססגדירסתלנט
�
ר ��1ר"פ �����
ת
י
ת
פ
ס פ'חסיס לו �וס
יי
�
�ו
) וגספ"ד יגל לו�� ס'�רט
�גרפס וס' יד רפפ
לי
לול וגס'��� סס�
�
ג ספיד טלין ססי' פתטדד כסיון ��דרו ס"ס
לזל וספח'
פטגלסי

לוו

נספרי
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מערכת

א

גנ) מהרשאברהםטךיךיטובלפתי
חיבר ס' ברכה אברהם על
דיני נט"י והסכימו על הדפסה הספר מרן
מהר"י קארו ומהר"ר אליה הלוי ומה'
אהרן ממראני רודו של הרב המבי"מ
הלסיד מהר"י פאמי ומזכירו מרן בב"י.
ומהרף מריוים הנזכר כהב שם שהיה
מנוע רש"י ,ושקיליסרי עם מהר"ר ושראל
בן הרא"ם ,ומהר"א הנזכר בר פלונתיה
�
דמהרלנ"ח ומהרד"ך
גד) בחךקך"ך אבךהםםטךימה אחד
מרבני מצרים הביא תשובתו
הרב ננה ורדים איה כלל'ד'סי' ג' ובסי'
ד' כתב כמוצא שלל רב מצאתי השובה
הרב אברהם מריקה ושקיל וטרי בדבריו,
ושם בח"מ כללנ' סי' ל"א הובאה השובה
� מ)
הרב מהר"א מריקה הנזכר
גס) ה"ךאביהם בן ה"ךיהךסף

חמיו של ר'ו יהורה החסיד

גדולים

�

ו

חסד לאברהם תלמיד הרכ המנ"ן ואחיו
הרב מהר"ר יצחק יצחקי ,ומתלמידיו הם
גדולי דורנו סהר"ם חאניו ומהריי הכהן;
ומורנו הרב למד חכמה האמה עם הרב
החסיר אני אמי מורהי; ועמרה ראשי
אבא מארי�זלה"ה למד לפניו בסיףימ.ו
בשנה תפ"ס ,והוא נהמנה לראש בזמן
גדולים .והרב מהריי חזן מופלג בהורה
וזקנה קרא עליו זה יעצור בעמי והיה
דבר ומנהיג לאריא דבי עילאי מתיל אך
ידענו נאמנה מתוקף חסידותו בצינעא.
וחיבר חבור גדול על הרמב"ם ועל יו"ר
ועל הלנות כימין ושו"ה ולא נדפם כ"א
�
שויה ורע אברהם ב' חלקים
�תי כיוס גתתות ווסיכ ו� וכקיוץ וטוווו
ו�י
�ר�� ���כונס כת"כ�.ר1ס�ס �ססם�
�ס�ת
���� ח�ס�.כ6סגכת.ס��
י"ג סיון ���ס
�ע תזקף ג7ו!ת �� 1סי' ר6כ1ן כווו� ס:קכר כהוך
.
ת
ע
ו
ו
ש
�� רשו
�וצווות�וכריסינית תו,נ"ס .מב)
�
� כסם גך1ר כס.פן�1וסף ע! תכיות1
ר1סי'ס���
ס" תת:סג גחס'ן1ת כסתר�דעת' גע' ע��ס�וסןכו"ן.

ס
� כשהש"א �אנרהם�
�
למי
י)ךךקש
ע"ן ����ח"נ)
� מג)
עיין תסר"ר יסוסע�ג5ין
גו) דץ"ך אברהם בכ"ך
ל
א
מ
ז
ח
י
חזקוניתימיר היכ הוספוה סג) מהר"ר אברהם ישראל�טייז
�
כיב�כרסס כח"כ)

יום מוב ,קונטרס כ"י:

גז) כפןקך"ךאברהםיחיאלפישל סנ) מהר"ר אברהםישראלזאבי
עיין מ ,לנתסס ננחס"ר
� מא)
עיין�ייו�
�����עי��
מרדכי
י הלמיד
י
גח) מהר"רמהארבימר"הםםחיהבירכ
נןמזמורים ס� מהר"ר אברהם הכזוז�טייו
"
ק
�י
ז-עידחק כח"כ)
וקרא הספר הוד מלכות ונדפס .וחיבר
אשל אברהם ררושי
התוספהאם וס' תוספת מרובה סס) מ' אברהם דבהזפימינטיל
באור על

ויש בידי השובה
בדין איני ניווניתואוני עושהכ"י מהרג
�
ז"ל
נט) ך]ביאברהם בריצחממרמח
�
ספרד�טייןביי
ת טגוהס כח"כ)
ס) מהר"ר אברהם יצחמי מיינו
הרב בנו של הרב' החסיד
מהר"ד יצחקיבן כתו של מר זקננו הרב

סי"כ

א' מרבני אמשטרדם ואח"כ היה
רב בהמבורג וחיבר חבור נחמד מ' טנחת
כהן ונדפם שנת תכ"ח .והוא היהממרעיה
צאן קרשים של הרב מהר"ר שאול הלוי
מורטירא .וספרו עלה לרצון ומאמר מבוא
ן
השמש אשר בתחלת הספי הנז'בעיי
בין השמשות הרב פרי חדש כ' עליו
ונדפס קונמרס הרב פר"ח הלז בסוף ס'
שמן למאור להרב מה' עזרא מלכיזלדר'ה.

הנה טנחםציון

ט)���
וקג' סר�טריקס מסרי נע( נ� סי' כן סרכ�לכ'�ועס יכת.ו"ד � ס" כ' רקתי ���
טורי חטי סג' ע1סר� סר.קס ו� ע"ס��י סי' טו�נ�חל�גטטר ס� ��
סטו עזי ���קוון ס
מא)�ג�ק טלעעג ��ס6רינר6ד כמת"ס�לר�.ר1פס
�ג��ע ע( סמגי'�ן
יך פסקך
פק
גס
�פ
�ת��י' טן סג 5ג'ז ,נקט��גי�ע
יעקב�ען סווח' �ק ג"כ לתרי�כך ס"�רג1יכתוג
וחיגות � עח1נר ענוי�ן 6גדטם כק � ורק ע! סעניס וסי6סף�גי �� סעסכ תגן ס6גגיס�ק�תת��
סרגיס כוס �ע�סגס מזן גסס מס�
מב) �� ת6ס סגם ק1דס זס דס 6סלנגית ט'�י��סת ססע"ע גקנרת ג� ��� וגטים ס'�קט�מ�
� �ת ת' ד'
יוגד
� מג) וט
ר ע"פ�עח"ג � פ"ו
�
�

�
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מערכת

א

נם הרב הגדול מהדח"א בקונטרס אשר

בספר רב יוסף למהר-י קצבי כהבעליו.

ומאמר ההערובות קצרו וכ' עליו הרב
פרי מגדים בפהיחהו קודםהי' תערובוה
�
עיין שם
ן
ה
כ
ה
מק"ק
סו) בה' אברהם

זאמושטש
�רט)ייץ עי"
ונרסס נח"נ)
� מ
סו) מהנ"ך אברהםלאניידן�טי'
גק1ר,ח

גדולים

�
כח"כ)

י�עי'
��ם
סה) דקרננדבי אברה
שר
ה
�
גניהח סילד נח"כ)

סט) נ2דקך"ךאברהםהלויברוכים
ז"ל הוא הקדוש שראה

� מה)
השכינהעיןבעיןבהקיץבכותלמערבי
ט
י
�ק1ן סס'פורכדי�ן�6פקפק�וט�דסג
ו�ג'
לעוס כ�טכ ס6ר�:נ��� 1ס ��ככן ךכרי רו"ן
חוו מלתרס כ�קוט�רסיס סמן ט"ו ע"כ�עי(ס
ילדת כמכעס �רמ� ר6ס ���וגסת ��� וגו'
�� �ת�6ון �ו' ע"ב.
�פלס

יכו

ע) מוהר"ראברהםהלויהורוויץ

אביו של הרב הקדוש בעל
שני לוחות הבריה תלמיד מור"ם בעל
המפה חיבר ס2ר�מק ברכה וספר ברית
אברהם וס'�ש נוחלין וזרע אברהם ורע
�
קדש רבנים מופלגים וקדושים
טה�כתנ"ך אבךהמהלריז'מיבאות
בזמןסרן כאשר הראה בשו"ת
אבקה רוכל תשובה הרב הנוכר סימן
�
ז"ך .ושם השובת מרן על הענין ע"ש
עג)כמהי אבךהםהלדיבן הרב דרכי
נועםהי' אב"ר במצרים ועשיר
תורה וגדולה במקום אחד וחיבר שו"ת
גנת וררים ום' גן הסלך וס' יאיר נתיב.
ווטקיל ומרי טובא עם מהר םן' חביב
וסהר-א�צחקי ומהי"י�פראני וסיעהם.
ויש לו קונפרס מלחמה מצוה בדין מילה

ומהוקף גדול וכנר השינו עליו מורינו
הרב מהר"י ואבי בספרו והרב פנים
מאירוה ח"א סימן
�� ועוד נמצאו אתי
פסקים כ"י מרבני דורו לסתור דבריו.
ועור הי"ל דרשות הרבה ולא נדפסו נם
טנ)

�
שו"ה אחרוה שלא נרפסו

ךצבינן אבךהם בנן�מניט

הרמב"ם וכותביןעליו
הרב ר' אברהם�תמיד וחי אחר וחמשים
שנה ומחצה כמ"ש הנגיד רבינו דור בנו
והבאתיו בח"א רף נ"ג�מ" סרת�ס נ5ופ
ח� ובא' יוחסין כתב שחיבר שאלוה.
ואני הצעיר ראיהי בא'כ"י קצה תשובות
מרבינו אברהם על לשונוה מר אביו
הרמב"ם שנשאל עליהם ,ומהרים אלשקר
בתשובוהיו סי' צ"ו מביא לשון אחרמס,
שחיבר רבינו אביהם וקראו בערבי אל
כפאי"ה ובהחלה מעשה רוקח על הרמב"ם
�הרבה חרושים ממנו מו�
חלק א' מביא
�� טהריר אברהם מדינה הי'
מרבינו מצרים בזמן מהר"מ
הלוי ויש לו תשובה בספרו ריכי נועם
ח"מ סימן ניו:

�עת' ססרכ ו"ן ס" בק' כחגלת ס�ירג"י ,ע(
חג%ס�פחס
וותג�תס
יח�ת .מתעת .ס� ע! ס%ס'ח���
סת
וג
ק �ת�ער
כ� הסיכו � ס���ופןוסתי
� וחור�טלו!��
לחרת סיס.כו ט! סרס� וסס'כ 1ס:ס �תת"ו�תטוכת1
�� כ6ח 7ולגן��סרג .ואי הית .ג"כ�נתינת
סר 3ו��ומח תטוכס ��� סרס�הת�סתסוכס
סיתת כאון סקזט,
גוו"ם ק�טרס פך3ל

עי
���קך:נהגידל כמהר"ךאביהם

מוטבל חיבר ספרי' הרבה
ותשובותיו בספר תורה חיים למהרח"ש
ח"א סי' כ"ג ובס' בני שמואל למהר"ש
תיון בשו"תמימן כ"ט ומי' ל"ת .והנודע
מפי ספרים הוא שתיבר ס' מגן אכרתם
בעניני נימין והביאו הרב כנה"ג בא"ה.

הגה מנחםציון

ר)���כ"כ דחס�ס� �� סרג�טרח:
�נדפס מס"ס קמר
מה) ות" � ס' תקחי�כת
�
והטילת שכת ע"מ�
ס �ג'ד עימס תחת�כ'ו וין כפטר כן ע' סגל
� כס.ותו שןיהר ��ס כגן כ' סוס קכיוס 1ען'ססגמ,ר.
ס� ט"ו�ח גס(י� ע' בגרת קג6ות וכס' עלולעיגם מפק"פ .שי' נס ס' החתות ס'�סוייק כנרידגיו
גפורה נגז�קסיו�מת:גד��דפס�קס פעמים�עח"ג � קכ"ו) ומס ���טען סג' עיון יסנ"פ
�
�ותחכרו
ות
שעלי(�כד"ק�ריהו�כ ו� הס"ס כסיף ���מ'חס�ו סרט ��סתתך ס�פמ כטע"ן�וס טע
�ן�נג'�ודין) מת,הי7י הלס"ק וכידוע הר6ס' תר�� �וע%ס"ן�ות פ' ס" ק"ג
סי' סרכ סתקוכ�,ר� הי
ר"ח �� קופד כ' עדו

�� תורו�ת כעס

�גי

כסי

�
גסג"ס ח"ן)

ע"סוקדודת
�
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מערכת

נסורים

א

י גכתג�דו ס
ס7רר�
�גיוסכן
נם הרב קוליעקבבתירושי הלכותבמם' מסלסדזס סס�מגס�י
חג
�%סג
� והוא �� ערס��� סמך סרכ עסר
נזיר מביא בשימהכ" להרב דגז
יכמבו' בתשובותיו :עח)ב1דץ4ך4
רבו של הרבבני אהרן
ת
ר
ח
א
ה
ז
ר
ח
ו
מ
מ
ם
ה
ר
ב
א
�טי)
עי'הישיחחיים נח'נ)
ונראה שבנו הוא הרב בנימין טופאל
אברהם ממתפלסף
שמידר מפר הסה ישרים נםבואר טע)
גהקרמהו שם .ושמעהי שהי' מדקרק
הוא מרבוואתאקמאי ורפא
עצוםוחיבר כסה מפרים בחכמההדקרוק :הר"א טההר חיבר חידושים על הש"ס
עי)ר'אברהםמוכרירקותסמעתי ובס' שתיידוה באור הורה פראו'לךלך
ס~כירחירושיולחולין .והרשב"א בהשובו'
מר�3חדמדרזסקןו סקי� כ
י כימי הזכיר חכמי ההרורבינויונהפ"ק דברכו'
סי' חגות
מסרס� תחת �ת
�
�נרו' סרמ�ס)
�יס� הזכיר הר"שמן ההר�וע'
ת
י
ג
ח
ב
ם
ס
ו
'
י
ס
פס" מו
ן
י
ר
ו
ק
ו
ן
פ
י
שככררסיסרקומתוכר ירקות וסי'�כוע ורכר פ)בזדזך"ף אבףהם ז1
ו ר'
מובהק מקובל גדול אחד
ין� עם�רסו5י5ס� קם��� וסמע
טרי שנרסס סי' קותך סוני' עתוקכן מ6ד מרבני מערב הפנימי .חיבר שימה על
ומסרטס פירות רח 3וסי' גוחן רעת�כ 5סופהכ"ינחמרה .וראיהישימהזו וכסופה
ימוקם באור להל' חמץ להרמב"ם וקצה פירוש
דכריונ וסלח שחויו וס�� �� ע
בס"ס וס�ססינכי סו 6ע"ס�� ידעמ6י ההגדה עד"הועל מס' אחרות .ובס'שיח
קלמרי רכנן וע"י ספ5רות ונורומ מתחסיו יצחק מביאסחירושיוליומאוהיומהוכחים
וסוייר
ו דבריו נחכמס ונקי6וח כס� ופ� בקבלה עם הרב החסיד מהר"אאוולאי
וגתס(ן�סיסתכסור��יוריע סונרוגממך של מרוויקוס כנראה מהנהוהיהם במפר
�
אוצרוה חיים
כחס ומן סתסרס���� עתו וסי' מו�
קירתרוחססו6ננר6רנס.וכסגתבקסכיסינס �� מהר"ר אברהם מיוחם�עיין
ס 5מעלס מסרפ�
�יס�קס5פיקחו�רכ�ר'
� מה)
גי �רסס כה"ג)
ו
ס
ו
מ
כ
כ
"
ח
�
ת
ו
ק
ן
י
�
י
כ
ראבףהם בך��ה שקיל
נשסנסרנסרסותמווכתרגרייסררכים גתקייתס�ו6ת סרב פג)רבינ
ומרי עם טהר"ם בר ברוך
ז� ומ סיס�ביקח תוסר ססכ 5טן כמס
�
� סי' ו
יר תורס�סמס �ת�גועיס חכמם בתשובוה הקצרוה�דפ'ס קריתיג
סו 6גד
ומתורס�תכירמונתע עטרויבו�יסרוו5םכיוסנסכ6תמויגםנ:ם .וס' סנ) בזדץף"ך אברהם ז' נחמיאם
הסכמה על תשובת מהריש
ן תלמיד תיון בספרובני שמואלבהשובוהיו סי'ט'
�
עי) מה' אברהם מונסו
ה
י
ה
ו
)
ו
ס
ך
ב
י
ז
נ
כ
רבינו בצלאל אש
אבךהם נתץהיךהי
א' מרבינו מצרים והיה סופר מהיר ,ויש
�יוחי) חיבר ס' המנהיג
נס
בידי חלק השובותיו כ"י .וראיתי ספרי והיה בסוף האלף החמישי ונדפס ספר
תורות מכהיבה ירו יר הקרש בארץ
�
המנהינ בקושפנדינא שנת רע"ט
מצרים .וכבר מהרש"ך חוג מימן מ"ו
�ו��
מס טכתכ נספריוחס.ןדרכ�ו����רג
השב"ה השכי"ח להרב ז"ל על כתיבת סעול' מתגת ס! סר� ן'�רח �� .וקש סלהשלדג�
� �� סגר דר6כ"ן ס�ר3י1ו וכלגס
סלמס ממס�פי
�
ירו הגדולה מאי"ר לאר"ש
גר ��ת ��6סו 6רגש�,ן'עור גר ותן ועד

רביני

מיסהיב

ראיינן

ר�ש���כ"י סגת,גח עס תסל"ס ��וגו6נ1
ע 5ספר �תל' קוות סתיכר�סטיג � מסרח"ו��
� גס ר�ת'�קו3ן ג� סח�ר�ר1סיס
כחגמת.ס6ווחוכו
כתעדיס������.מן מנס גסו"ת עסריט"ן ומסרטיך
�ס,ך�תת6ק,טט�יי��ע� וסיתם מתחת,
ומסליה"ע.
פ�ר6ס שו"ת מסר"ד"ס �ס סי'
כגס סם�.סווי
קע"ס מסיס גוונן מרן ותסרסד'ס �תסו3ס ��

�תן

נתר �סג6
ר6כ"ן מתח
רגנו��� ��
�ר
�גי
י(ו�� סקי
ועם לר�גו �� סעורי וכתג סו6
וסטרי סו 6סס חכור���גי סע,ר' גגח1ג מפורס
ע��ע"ן�ג' ���כ .סטור' גח"נ�

סי

פס) מהר"ראברהם מבע

פחר�די
טיין גפרור סנורס
�
�
גשר

הגה טנחםציון
מז) �� נע.ר �עסק כת"ת�עחעתסיחן זו מדחק סלדית,י'ס ס' ס5ג"ת ו� סכתחשתרכ�ס�גח"ט
��ח"ח ס� ע"ס�,מ" סטרסיחן סכת כ� ס!כ' סגת�ס"��� כע!סעעי,ת
�ע
גססר ג�
��
�
כ
כ
לטקסס

�
� מח) וכסרס סקרן טס

גי
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�

מערכת

גדולים

א

וכספר דכרי יוסףכ"י
 .כחכ ססי 3סגזכר
סי' � כססיגס וטהר גחסו 5ס 5ים�ט3עמ
ורכסח'כ 5גחגפ�3סר3סגז'�סגי5ס .וססיכו
�� י5י5ס�ך כתג� ס6ס יעות ס�
יס5יכוסו�יס רק יכי�ו�חת תטרייסר�
�יסי'�סס סוסנזק .וגסכע� רבסחובה
וסתס��ס'יגס ס"ס .והחרסגייתיס נסער
סרכ ז� וס" קרוכ העיר וירוג 6וססתי5
רכ סח1נ 5ומניט �ירוג 6וקכרו0ו יסר�
�
סכוירוג 6כככור נו� זי"ט
המןפך�עיין
פו) במךץך"ך
�
נרוך ס6תר נח�
סו)כןדץ"ך אברהם מכנדרי הלמיה
מהריק"ש .כתב בספר באר
מ.ם היים להרס כמהר"ח מוצירו נר"ו
שהי' בני של מהר"י מכנדרי שמביא מרן
בב"י�ט"מ כיו"ר סי' ט� ואין הרבא כן
אלאהי' מבניבניו .ויש לי פסקים מהרב
וחהימהו וכך חותם אברהם בן לאדוני
הרופאיוסףהיריעסכנדרי .ונראה האביו
לא הי' בראוריין אלא רופא .ובעל קורא
הדורוה למד בישיבתו והעיר שהרב ז"ל
היה אמר שהוא מבני בניו של
�הר"י
אסבנררני שמביאהב"י ע"ש דףל' ע"ב.
ומ"ש בדף מ"מ לאו דוקא והוא אגב

אבריהם

�
ריהמיה
סח) וכרבן אברהםז'עודן�סי'�חס
�
ניריס בח"כ)
'עזרא מפלא
סט)ראינךאברהםז
בחכמה ואת הגלוי חכמת
הדקדוק שחיבר הרבה מפרים בדקדוק
וקצתם נדפסו .ופי' הכיר והיה תוכן
הרבהוהי'יודע גורל החולעל מתכונתו.
ואני הצעיר ראיהי כסה ספרים שחיבר
והם בכ"י בכמה חכמות .והי'בימירבינו

ההריי ן' מיגאש כמ"ש הרדב"ז בשו"ת
ד' פיוררא)סי' הקל"בוהאריךימיםוהי'
נם בימי הרמצים ונח ניגשיה קורם
הרמב"ם מט) והרמב"ם באגרותיו המודפמו'

משבחו לבנו אך מהרש"ל בהקרמה ים
של שלמה מגמגם ומסתפק קצת אם הם
דברי הרמב"ם ע"ש ,והתוס' בקירושין
סוף דף ל"ז כתבו הקשה הרב ר' אברהם
אבן עזרא וכו' ואומר ר"ת וכו' נ) וכ'
הרב שדהיהושע ש"ב רחלה סוף דףוק"ן
רסוגיין דכ"ע אזלא דהראב"ע שהזכירו
התום' הוא המחבר והמפרש והרמב"ן
בפירושועל התורהיש לו הוכחת מגולה
עמו במה שפי' בפירושו על החומש.
וחיברו כמה פירושיםעל פירושו לתורה
ונדפסו קצת פירושים וחורי להדפיסם
באמשמרדם וקורא לו מ' מרגליה מוכה.
ויש עוד הרבה פירושים בכ"י
 .ולפי
הנשמע מפיסופריםסיפורים שהי' מופלג
בחכמה�המספר וההשבורה וכקבלה
מעשיה נא) ואירעו לו הרבה ענינים עם
הרמב"ם .ובסוף פי' קהלת כ' שחיברו
שנה ד"א ההיק .וטצאהי בפי' מגלת
אמהר להרב המובהק כמהר"ר זכריהן'
מרוק שהי' רב בקהלוה היוהר חשובוה
במפרד וארגון וחיבר הפי' הוה אח-
הגרוש שנה כריים ונדפם בוויניציא ש'
שכ"ה ובדף� ע"א הפליג בשכת הראב"ע
ממכ'קדושין והםבהכלי' הדקות והאימוה
עכ"ל .וראה זה חרש כי הראב"ע היבר
�
חידושים על הש"ס
הרב בנימין איספינוןא ז"ל עשה באור
לפי' הראב"ע לנביאים וכהובים
ובהקדסהו מביא מ"ש הרב רפאל אשכנזי
ורבניאימליאבכ"י שנהבררלהםשתלמידיו
של הראב"ע שלחו יד בפירושו והוסיפו
מדעתם דברים אשר לא כן .וכל לשון
שימצא בחומש ובנביאים שהוא מננר
לדברי רבוהינו ז"לאיננו מהראב"ע עצמו
רקתלמידיובליידיעהו אחרי מוהו שלחו
יד והראב"ע וכסאו נקי .זהו תורף
�
דבריהם .ואסכנים הדברים הנוח רעתנו
אך מה נענה דזמנין רבינו הרמב"ן כותב
עליו בהוקף כנון �� פרשת שמוה
יוצק�הב וכו' והרמב"ן היה סמוךלזמן

הגה מנחםציון

הראב"ע

� כט'�� תתג"ו כ' �ר
��ט טא"ס סיחכר�קמן גססך וכרעת פטירתו קר 6ט,ע �כרסס כן
�
�����ק1ס�
�ף
ע-ס �ס כשתו מחלן�
ת,ס��� ת"ס תוס' כ"ס�ג ד-ס ד6קל'כו וע' ע"ס וע"ס סתחגט ��ל� טנ"ט ע(סר�כןסל6כ�צ:
נ)
��תי
�ע�ס כט' תר1טס טסי�ט���סטתו�תכ�ת ג1פ1י1כ(�דעת דגל' סעי!ס סט�ן ,כ' �� גועות��
נא)
ף
ד
ג
כ
'
פ
ג
�
(
ח
ס
תס6
קטן �� סוף כר"ת 1כקלן�ס"יןכר
ט"מ
כקטן
ט"ס גע(ין ס'ע1ל �� ��

�י

י6

גיס

ר כ 6חלס סלכ סטע�ת�ס(טס�ס1כיח נל6יות
�ף סרכ'ס כח,יט 1ןען מטל סטות טעעו�� �ךגי
גלחת�ג(ס לק ���יכ
� סרס�ין לליס�ת 1ע"ס�עס�טט 1נגרי סל6כ"ע כס"ס�סול טורס ג'ל��
ל ט'ג�ג� 1ס1ג �ת 1גק�����
�
ש מס' גג1רס ג6טרס ע"ס
�וטגט� וגט
יג
�טי
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מערכת

א

גדולים

ח

הראכ"ע ונהאמה אצלו כי הוא זה פי' �י) מהר"ראברהםצמח�ט"נוית
ה-אב"עיעצמו .אמנם ויל לאירך גימא
�
נרסס כהת)
ן
דאם כל אותם הלשונות הורים נגד הדי
ורן"ל הם מראב� אמאי לא העירהרמב"ן �ח) כמדזך"ך אבךהם מאלן בן הרב
ר' רפאל קארו שהיה רב
עליהמל אלא מוכח ראיכא בינייהו שאינם
מרב-י הראב"ע ושלטו יד זרים לכתוב בק"ק אנררינופלא יע"א והי' מזרע מרן
ובספר עומר הקדוש והי' חורגו ותלמידו של מורנו
אשר לא �לה על
לבוישר ר"ת שכותב הרב מהר"א נחום .הי' שקדן בתורה
השכחה יש שיר אשר
בכביר גדול להראב"ע .ורבני איטליא פלפלא חריפהא והן בעון נפמר בקצרות
הביאם הרב בנימין הנזכר מזכירים כמה שנים וקצת קונמרסים כהבם מורנו הרב
� נה)
ספרים שחיבר הראב"ע שאינם גלויים .הנזכר על שמו במפר חזון נחום
ז' ספרים ואני בעניי בקונטרס יעיר און דף מ"ב
ואני .הצ�ר ראית .בכ"י
י
מ
כ
כתבהי שמהר"א קארו חיבר קונטרס.
שח.בר וקראב� בחכמות .והרכני' הנזכרי'
כחבו שענין אגרה שנה שנדפסה אין בענין ררשינן טימא רקרא .והאמה
הדבריםבג אמנם יש לו להראב"ע חבור דכהכתי מהרשום אצלי ולא היה בירי
� נב) חוון נחום וכעה נראה דנהחלף לי אם
מיוחד על זה והאריך למעניה"ו
� למקרא כמעמא רקראוה'יצילנו משגיאות
� מה"ר אברהם ז
' עקרא�טי
ן קיגטןס נה"נ�
�יי
�
כהר"ר יטקבן' געיס)
' עקרא�טייו �ט) מהר"ר אברהם מונמי�עיין
�� הדקיך אבךהםז
ת�ה"ל) נו)
נק ררכיס מנקת קג"ו
ילנגון כביס�מורס רג:
רו
נחת)�

�נ) למנינך אברהם מפיןךך יש

ק) משך�אבךהםבמיאריוריב)
מהמנמשאשכנזי�עיין
� נו)
טעיין חכתם כהא)
קח) מהר"ר אברהם משטיר�עיי

תשוכוה מהרבויל בשבלי
� נג)
הלקט ומהם בח"ב סי' ו' וסי' צ"ב
ן
י
י
ע
�
�נ) מהך"ך אבךהם מישל
מסר"ריסר"ל זקני)�
)
י
ג
חרי אופס נה"ב
�טי'
א)ג עשה ק� בפךקך"ך אבךהם
�� כמןקך"ך אבךהם מפר
�יי
ןחך"ךגי)ג
מרה לדיקךכ
הגהוה על המורים ומביא
מדבריו סורים והאחרונים ומהר"א טפראג קנ) כחדןך"א�אבךהם)ךדךיגך�סיין
מסר"ר תסס וכוח�
חב.רו של מהריי מברונא:
�ס) מהך"ך
אבךהם מפךימסרא קי) מה"ראברהםרוזאניסהראשיו
'
י
ט
�
מתחס"סל�ח �
שקיל וטרי עם הרב פני
�� מהר"ר אברהם צלח הביא משה .ובשו"ת מהר"ש פרימו בריש מ'
תשובתו מהרה"ש ח"ג כהונתעילם יש השובות מהרב ז"ל והוזכר
במוצל מאש ובספר רב יוסף .והי' חמיו
של
הגה מנחםציון
נג) לן יותר הו' ספר'ס�סר �ע��ו וסוך ס' טקפע' סע�ס ס1ג 6כטקט סיס� ��� פ'�טור
�,ס'
וט
�י��ד1ן)כ"תפיות כר"ת�,ס' סעיכ1ר���ק)�ס'סיס
" �ל' �עס���סף �רסס ען וסתר
ן'
�
�
רן
פ'ו
�ת סיריו גמחכרת�ספ
סוככיע"ר גרסן קכ
� יוונכן �ר��פ'וט��ת�ת� �ערגל ונס ווקלוג�דפס
ס�וו6ן �סר6כ"ע � תכ� תגס�ח� וגס נדפס� ככס הר' ��� כ"ת ,נס ורפס�ו ס' לפס כגורס
ס פ" י:ג'ן ספר�ח
� תטו גס ס'
� וס' חטת � עטפ
� טגדג1ת ����כרטס!ו' תק�ט) וככ��מ
שתח:ו;יס וס'���וה�וסול�ו�וח סלן ס�ון וספון)��� גרסימת מס'יסר
ם תוסר�ר ו��טג��היח
�
ס" קפ"ת �� גסס סם� ט"מ�סס סר6נ-ע ט"מ
נג)
מנדפס��
�
כ-ס �כ� ס' �� סם �� גס סרח �ר מטס וסר� נ"ר�וסף
נר)�וגכמעסס"י
�
� סי' ו"ן
נה)�ח"כ�ות ק' �
גע:ין��� סנפת נחסנת
�
ני) וגס כתי סרסג"ן תגיזו ח� כסס וס וסוף גס�ת�גין וכזעו ט
קן"י
�
סעוטג�ת ט"מ
גז) � מגס מ-ן כטף ספ'�

עי

� גגי
י

�
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נדושים

א

של הרב משנה למלך והיה סיני ועוקר
הרים וכהב הרבה בגליון המפרים וכל
הדבריםקצרים שיש במש"לעל סהרש"ך
בתוקף הם מהרב נ"ל והעהיקם חתנו
המש"ל בספרווהמסדר חשב דתורהרילי'
היא .ואני הצער ראיתי מ' גדולי תרוטה
וכלו כמעט כתוב מגליונוה מכ"י הרב
השגותעליו .נם בתשובוה מהרימ"ץ כ'
בגליון בהוקף יבמקום שכתב כאן חסר
שאכלוהו העכברים ררך בריחותא כתב
הני עכברי רשיעי נינהו דאכלי משופרא
שופרא והניחו יתרם הנדחה והצולעה.
�
והשיג על הכהוב
קם)מהיראברהםרופאניםהאהייז
בזמנינו רב בקושמנרינא ויש
לו תשובוה נם' בהי כהונה ח"א והפליג
בזקנה ועלה לעה"ק ירושלים ת"ו .ואני
הצעיר בנערוהיזכיהי להקביל פ"ק כמה
פעמים ונתבסמהי מהורתו וקסת"ו ננהר"ת
כמפורסם מהקרמוה והמכמוה שנדפסו
�
בשמו בכמה ספרים
קו) רבנינך ושבגרהם מרוגצנבירג
הרב שבלי הלקם מביא
השובוה ממנו ז"ל
�
קז) הרב אברהם רומאנו�ין
�
מלתוה ה�ס כח"כ)
קח)ךןך'אברהםדבשראפאפורט
�
סיין�� כלולס כח"ב)
קט)דקרנוולחמיך מהרך אברהם
נעל שבלת הלקם�סי' סבלם
�
פלקט גה �

קי) מהרהר אברהםשונצינו�טיי

קטי) רעארוגים הרו* בן לברט

המערבי ממדינה פאס חיבר
סהנרת בשרשי הדקדוק ורש"י בפ.רושו
מזכירו בשם דונשבן לברט כמה פעמים
גם הראב"ע בס' סא,נים הזכירו בכלל
וקני לשון הקדש .נט) ואנני איש צעיר

ראיהי בבית נכאהו של אהובנו�הנביר
המרומם השר והספסרסיני' משהבנימון
פואה יצ"ו מעיר רינייו שפר ישן נושן
והוא מחברה דונש והשגותמנחם הספרדי
ן' סרוק עליו והשובה תלמידי דונש
ותשובתהלמידי מנחם .ושם ראיהי אמרי
קרוש התייר הגדול רבינו הם מכריע
ביניהם .ופל כת בראשיה מחביתו שר
בשירים וחרוזיםיפים .גם רבינו תם שר
לו נאמר שיה ארוך והלא בראשי הבתים
הראשונים היו לאובה יעקב בן רבינו
מאיר והכל בשרשי לשון הקדש ודקדוק
ופתרון ההיכת של המקרא .וכביה השר
המרומם הנז' ראיהי נם' קדמונית כמ"ש
�
במערכת נ' אוה ר' ע"ש�ע" נמ' נח"כ)
קטו) בפןקך"ך אהרן אביונ
ם נימי
מהרשד"ם.וזמנין דמביאהשובוהיו
ושקיל וטרי עמו
�
ק�במדקך"ךאהרןאזוביב הנה באה
השובהו נתוך השובתמה"ר
אליעזרן' ארחא ז"ל וכמרומה שהרב
מהריר אהרן הנזכר היו חמיו של הרב
מפהיוסתז"ל כפי מ"ש תהנו הרבמהריי
�
זיין ז"ל ובעה אין מ' הנזכר בידי
קיח) מהר"ר אהרן אחי הרמ"א
�

�
עיין תור"סקיסרים)

קיט) כשדקך ךאהרן אלפנדךי היבר
�
�
מסר"ר נסיד רו1יליי
יד אהרן ע"ד הרב בנמת
קי
� מה"ראברהםמלכ"רשמואל הנדולה והספרים שיצאו לאור אחר הרב
�
עיי ס7ס סמן נח"נ)
כנה"ג ושקלא וטריא .ונדפם על א"ת
ועל א"ה שני חלקים ,ועתה נדפס ח"ב
קינ) כפהך"ך אברהם שער
על א"ח בסוף מפר ממח אפרים להרב
� גה)
טי' סלטי ננוריס נח�
שרביט מהר'א ארדיט ,ונדפם להרב ז"ל מרכביה
קינ) במדקך"ך
בתשישה פ"מ המשנה על הרמב"ם ח"א .ככיתי להכיר
ב
ה
ז
ה
להרב הנזכר ב,קנותו בעלותו לעה"ק
�
ח"ב סימן פ"ה
חברון ת"ו ונהניתי מויו אור הורהו
� וקךב אברהם תעמידהאר"י וקדושהו .ושמעתי מפיו פה קדוש יפהיבר
קי
על כל ד' חלקי הרמב"ם ועל כל י'ד
�
סיין נליט ר1י 5נק �

אריה

אברקיכם

וקצת

הנה מנחםציון
�
נח)�טפר ג�טוגס�� ע"פ תורוו מע"נ� נט)�טטלי

תת"ך ���
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מערכת

א

וקצת על ח"מ ונשרף הכל .גם גילהלי
שמסורהבירו שהוא משבםיהודה ממשפח'
גצלאל .והואהי' הלסיד הרבבנימיןהלוי
בן מהר"ש הלוי אב"ד אזמיר ומביא
בספריו כמה קונמרסים מתורת רבו

בירוע :מ)
(קכ) בןךקך"ךאהרןאמארילייו (סי'
י ארן 3ח" :)3מא)
פג
(ק)6:ן:ךנן הכלמרבעהחמיד מה'

אהרןברכיהממרדינא

נרולים

פ

בארץ מצרים והרביץ הורה שם וראיתי
חתימתו בפסקיגיבני מצייםכ"י.ינכרו
אשר ישא את שמוהי' אחד מרבני עה"ק
חברון ה)'ו וראיתי תשובותיו כ"י בספר
הרב חנני' אישפריאל סרבני חברון נזמן
הרב המוסמך מהר"ח אבואלעפיא הזקן.
גםראייני תשובתו כ"י שקיל ומרי עם
הנאון מהר"אאמיגו איש ירושלים .ובמ'
דרכי נועם ושו"ה הרב כנה"ג הנדפסות
ובשו"ת מהר"ש הלוי אב"ד איומיר כ"י
הובאי קצהתשובותיו .והי' רב באיזמיר
ויכפר על בני ישראל ברעש .ומדרוש
אשר דרש הרב בינה לעהים בהספדו
מוכח דנפמרבויניציא כאשרבעיניו יראה
הרואה מהוך רברי הדרוש הנזכר .ובס'
קורא הדורוה דף מ"ג כתב דנפמר בעיר

הרב המחבר ספר מעבר יבק חיבר פי'
להקוני הזהר הקדוש וחבור גדול על פי
גורי האר"י זצ"ל ד' חלקים .והם ח"א
שמן משחה קרש .ח"ב שמן ויה זך .ח"ג
שהיל פורח ,ח"ד אמרי שפר .ראיתים
הקודש ירושלים ה"ו :סר)
מכ"ייד הקדשבעירמודינא אצלהקצינים
יראי אלהים אנשי חסד
משפחה
ואמהנגובינניימי אשר (קבו) מדתך"ך אהרן
ם
י
י
ה
י
ו
הרמה והמיוחמת
משפחת
י
ב
נ
א
ס
הנ"ל (טי'כפגיזס .וטי'
ל פב)
"
,
הם משלשלה בה בנו של הרב
חס' חגגי6 6יססיר:)56
והרב הנזכר הוא הלסיד הרמ"ע ועלה
ן
לשמים שנה
שצ"ט,םוטזמומז1טתיוגססוסייו'תי(ווזמינ"יט( :קכז) כמותך"ך
(טיינ
ן
ר
ה
א
ס
י
ג
המטתיטכי
י
כ
ר
מסר"ס מטר6גי):
(קכנ) מוקך"ךאהדןהמון (טוי ממו"ר (קכח) בןזקך"ך אהדןייטךים (סיין
רקונן מזרחי לסלן .ועיין
זרע לסרן כח"כ):
:
ך1ככ מסתי יסגיס כמ"כ) (קכט) כןדתך"ך אהלן הכהן (עי' סטן
יז
י
(קכנ) בפדקך"ך אהרן וירמישנח"י
סטו3 3ח")3
:
)
נ
ק"ק מיץ (ט" מלזיי
לבהררן הכהו מלוניל
ו
6
ין מסרס (ק )5ך:נינך ש
י
י
ע
(
(קכן) דןךננאהרן
חי:נן
חי אורחותחיים מקרוב
)
י
ט
נ6ל6ג
אחד
ד
ו
ע
ו
ש
י
נדפס חלק
חלק שני כ"י
ם ממדינה מדיני איסור ותיהר ובס' קורא הדורות
(קכס)בןןקך"ךאהרןן'חיי
פאס מביה דינו של הרב דף כ"א ע"ב כתב שהי' בזמן הרמב"ן
וידגול הצרפתי בא לויניציא והדפים והרמ"ה והוא רבינו אהרן הכהן אשר
חבורו הנכבד,קרבן אהרן אחר ד' מהדורות לפניו וביהדינוהשיג הרמ"העל הרמב"ם
כמ"ש מגדל עז פ"ח דהשובה :מה)
ולב אהרןעלנביאים ראשונים ושם נאמר
כי חיבר על מפרי ומכילהא ועוד לו מן ואני בעניי אומר הצדקו דברי הרב ס'
אהרן ומצנפת אהרן בכ"י .מג) ועבר
יוחסין שכ' שהי' בזמן רבינו ירוחם
"YD
שהרי
הגה מנחםציון

ממיראני

מ) ,טחן כמגרן  p"~uתק :7"%מא)  :":1ס' תק",כ:
מב) וגס :6י וכ.ת' !ר16ת ממו כחק סרגם תפפת 1תמ1:ת טס פי':
סג) "51ע ס"%ס ס' מ17ת לסרן ט %י"ג עינת ססת1לס :ללסת כסן  6101יקרמיסך גסח.
' מפרס '5ן סוסכ
ממס גכת1כ'ס (סמע1,ת !ס!מס):
.
ג
ע
ל
ת
ק 1:מק1טס,
ווו"ס
סט ס' סד"כ :1קגל טס ג1:
 !,61סלכ טסר"ס
מד) ת"ס
טעי
'~nג:.ש
י
ו
ד
י
ר
ס
h
1ט"טייoס
ספ!
תים מנטע הפטר'113גי,י:61 ,,מ:ו ! 6גדע סוגחת 1ו76רכס טלכ' סס ~ 1:Ufiמססת!קות
תס 6סמיטס נ!17ס וור'6ס:
סרכ: ,ר6ס (סלם ד(: 6פטר סס כעירו
מה) וו" %ק1ס"ד "כלר סלמכן סר"' 1סלמ"ס ס" סר"6ס מכסן מפו !,:וכס' 'חסין ג' לע"י סל"6ס מגסן
סס
(עלס ס' "5ח סרחן וס' 'ז"ר סקרנך ו!ריד' '5%תגן עג" ,"%חס 6 6%1 ':6לע גואתו ו6
ןףרג'3י,:
ר" 6סכסןעי':1
יי1חט
:זכ'
 1כס"ת פ6רסיור יסלטכ"ס טחן '6ן יסתר ממטתו ס"%ס ח"ג גס מט
" גחן 1 '6גע'ל :'6
לכס '6סס" סמו ) h~pסלח סכסן ט !':1%וג' טן ס:ט:ט ' '3וסף גן קמטון"פ

לי6
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מערכת

_4

גדולים

בחי' סוכהעל דף ל"ר ע"ב בסוף המשנה
שכהב והנגון כמו שפי' הרב בעל המאור
זקנו של רבינו נ"ר  twrrvוידוע רהרימב"א
כותב רבינו מתם על הרא"ה שהוא רבו
מובהק .וכבר רמזתי כן למעלה w~tyס~)
ובהקדמהו לבדק הבית צ"ל בר זרחיה
בר יצחק בר זרחיה:

שהרי בע' ארחות חיים מפורש שתדיר
כותב הרשנ"א ז"ל ומזכיר הרבה להרי"ט
אשבילי הלמיר הרא"ה והרשב"א כאשר
ידוע אצלעין רונ"ל בם' אורחות חיים
ואיזה לשונותמייתי מרן בב"י כגון בא"ח
סי' הרמ"ו וי"ר סוף סי' קכ"ז שכותב
בא"ח בשם הריטב"א:
1גתכ ווסרת" 1וסי( מס טסר"6ס :פט 1הסרסקין
אדם
ועתה ראיתי לרבינו יר
חלק
וחםשכתב כהוב 6101גיג1
( רג 6ח 6מסגתך גנן.
ה
נתיב מ"ו אות כ"
בארחות חיים וכו' ומרן ב"י סי' ס"מ הרא"ה הלסיד הרמב"ן ואחיו רבינו פנתם
הלוי ,ותלמיד הרא"ה הרימב"א
הביאו בשם ארחות חיים ג"כש.הרו.מ"מאין
א ועלה לשמים שנת נ"נ .ועיין בהשגבת
מבי
לומר רקדם לרבינו ירוחם
הריב"ש מימן שפיח:
ל
"
צ
ו
.
הריר להרימב"א כמדובר
ה
י
ה
ד
בדור רבינו ירוהם 'ו ראה ספרו :הרא"החיברהידישים על ההלמוד ונדפסו
ורי
 .חידושי הרא"ה לכתיבות וגם אני
אמנם אח"כ נהכררל
י שרבנים אחרונים ראיתי חידושיו על קצת מס' כ"י מח)
כתבו בגליון רבינו ירוחם איז
ה והריטב"א ומהר"ר בצלאל בחידושיהם
חדושי'מהמחברי' ואח"כהכניסוהמרפיסי'
ב הנדפסים ואשר המה בכתובים שמעהיה
הכל בתוה מ' רבינו ירוחם .ולפ"ז קרו
חם בפומייהו~ .וראיתי פסקי הלכות להרא"ה
בעיני שאלה הרבריםאינן דברי ר' יר
ווא כ"י .וחיברפי' על הלכות הרי"ף כמ"ש
רק הגה"ה מבחוץ .ספר הכל
םבוועםה"ש וער"ן פ"ק דמגילה והה"מ פ"ב דשבה.
מעתיק על הרוב מ' ארחוהחיי
ו
ל
ונדפם בדק הבית ז"ל השגיהעל תורה
ר
פ
ו
ש
:
מרן בכסף משנה ריש הל'
הבית להרשב"א:
(ק( )6כזדןך"ך אהרן הכהן פרחיא מרגלא בפומייהו דרבנן בתראי הלא
הלסיר מהר"רחסדאי הרב
בספרתם שהרא"ה חיברס' החינוך
המחבר הורת חסר .והי' רב בשאלוניקי וכ"כ מהר"א אלפאנדרי בסדי אליהו רף
והיבר שו"ת פרח ממה אהרן .פרחי כהונה ס"זסט) ובם'החינוך עצמו בהגה שברפים
בנדי כהונה ;כרון דכרים ושקיל ומרי עם ריש פ' הרומה .ויש לפקפק קצת רעל
הרב פני משה ומהריש גאון .והי' עשיר הרוב כשמזכיר הרמב"ן כותב ויל וכמה
הורה וגדולה ומראהו כמלאך ה' .פעמים כותב מפי מורי ישמרהו אל ע)
ומתשובוהיו ניכר תוקףגדילה הורתו:סו) עוד זאת אדרוש דאשכחן כמה זימני
של דיעה הרא"ה נגי מ"ש בספר החינוך.
(ק(נ) כשנינך אהךן
ה
לוי נכ
דיכמ"ש ודע רבמצוה שב"ו בסוף נראה דהי' ש'
המאור
הרז"ה
ל
ע
ב
ה' אלפים י"ז והרמב"ן בשנת כ"ז
הרימב"א מוכה דף ל"ד ובארחות
ם
י
י
ח
דף י"ז ע"ב וכ"כ מהרה"ו זצ"ל בשער עלה לעה"ק ירושלים והוא כוהב עליו
ז"ל כנזכר .ואולי הוא מ"פ:
הגלגולים .והלא כספר קורא הדורות רף
כיב ע"ב רנסהפק אם הוא ממשפחת (ק(נ) כמהנ"ךאהרן לקפא חיברבני
אהרן שו"ת ועוד לו חבורעלרבינו
הרז"ה וכהב ואולי כולם ממשפחה א'
עכ"ד ע"ש באורך ומם' קצור שבלי הלקם ירוחם ונאבד .ובעיר איזמיר ראיתי שיטות
נראה כן ודאי שהוא קורא הרז"ה בעל מקובצה מהרב כ"י שעשה מלאכת הרב
המאור זקני ולהרא"ה רורי (.גי' קדר בצלאלאשכנזי.והי' תלמיד מהר"ר אברהם
סכני ס(קט כח"ג) .ועהה ראיתי להריטב"א מוטאל והוא היה חתנו של מהר"ש
אלגאזי

הנה מנחםציון

גי(

סו) תער סגת ת-:ו :מז) טס"1ת סר"6ס
כ' ט"ו :סח) ו,ס ! 6גשר :דפס טט 1:גם ט( הס' גרבות
ותעמת טגו:ס גסס ס' פקודתסי.1
:ס"ק טיחסס 1רס"ל 6גרסס כר '-ס:רג:1י פ"ר:
ס :סט)
כס
ע) 1סר"6פ1יד 6גסעל1ת'ו ג' ע" 1ג,ס"! פקפוקו,
ע
י71. ':'6ע טס ט'כ6 1הר'  O~h1P7גס כפס" טות ג"ן
וסרטג"ן נפער (פ:י"6 1ג גע 1:71חי 16הר ע(י 1יטטרסו  lhoסחרי סתוגיסן ע"ס 651 ,סדין יפס
), Ot)Dס' סמוקן הכלתג תטיל ט( סרטג'ן ו"( 1כטמוכ.ר הרו ג' גכ"פ 'טפרס 1ס (6גו6ס טוס דסתס
י,6-
כריס  1%DDט15ס  '7פוג'ר (רמג"ן 61 ,%-1ח-ג גע,5ס ר 1-5טוג'ר
טוו ("ס סרהג"ן וענד
טיי
ס.:סס גפק" 6לפה"ס סל'6ס גח" :ל6ס יק1ר( 6לטג"ן גטם רגו 1ט(1טלווריסקס:
י"ט 7גט15ס ל"ת סכ;6
1טג

גי'

נ"י
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מערכת

נרולימ

א

אלגאוי .ובספרבני אהרן שקיל וטווי עם
מהרח"ש ומהרימ"מ ומהר"י איסקאפא
והרב כנה"ג .וחהני מהר"י ן' נעים הרב
המחבר משכנות יעקב:

(ק(ד)ןהף]כםולשלםאהרןהטבעוני

מעיר סלא(:י'ס' (:קד3 :ח"נ).

(ק(ס) ולגביר אהרן פארדו (עיין
מהר"מ נח(חגט'):

דאי)נא
(קלו)ךננינך אהרן מעיך מך
ע
(טיין קרגיס כה"ר):

(קל') מהנ"ך אהרןריזאנים (טייו
תסר"י ר,ו6ג'ס):

י

הנע
(למ) וקרב אהרן
ששזסוןכסמניכךי
):
(עיין 5פגי
(קמ )6כפדקן"8ך אהרןתאומים(עייו
כנוי לסרן חסן הסרןכח"י) :עג)
(קטכ) דןך:נ אךך שךגא

י)ש
פייב
(סי' ות  06נח"נ) :ער

(קמנ)מהך"ךאךךיזשלוגאכמש מק"ק
סמנאב ,חיבר על ש"ע
ח"מ ותוספות על סם"ע והוא בכ"י:
(קמך) ךבנ אחא
ן
רנ.
עגי
בעל השאלהוה כתג ר
י סגזכר
ס6ר"י  ("51סס,וו ננג'ס ר 3לח"
[(סגן כסמוך] והי' שנת ד' אלפים הק"ן
והלך רב אחא משבחא לארץ ישראל
והיתה מנוחתו כבוד :עה)
רב אחא משבחא הי' תלמיר מר שמואל
ראש כלה .רבינו האי גאון הביאו
הרשב"א בחי'
על דת מ"ג בסופו:

משניחא

ן

(ק(ח) מהר"ר אהרן שמעון אביר
ור"מ בק"ק -פראג איש
האלהים קרוש ובנו מהר"ר בנימין וואלף
אבד"ק דקיק פיהם ונכדו הרב אליהו
רנה וזומא וחתנו של מהריר בנימין הרב
שכוה יעקב ומנחת יעקב .והרב אליהו
רכה וגיסו לפעמים מ,כירים איוה חדוש רב אחא בר
יבר שאלתות כמדובר
משבחא
זי
כוח
דין מהגאון הראש ואירע דבר להרב
ומזכירין אותו גדולי הפוסקים:
שפתי כהן עם הרב הרא ש כמ"ש הרב ודע שיש כמה מעיות בשאלתות הנדפמות
שבות יעקב ח"א סי' ל"ו :עכ)
וראיתי שאלתות כ"י ובהם מצאתי
'
י
ה
מותוקן.
(ק(ט) כזדןך"ך.אהרן ששון הלמיר לשון קשה בנרפסות דשם

וכ' הרמב"ן במלחמות פ' כירה רב אחא
רב מובהק אצל הגאונים והריבן'ש סיטן
שצןד כתב שדבריומקובלים כאלו נכתבו
בתלמוד עיט .ובסמ"ג לאוין קמלו דף
ניד ע"ב כ' משם ריי אחרי ששאלתית
דרב אחאי שהוא בר סמכא וקדמון וגם
ר' יהודאי גאון מביא מדבריו ראי' בהרבה
מקומות וכו' ;"ש .ובספר הפרדס כ"י
בב-כת אירוסין כהב -איז לנו להמהל
מדברי הנאון ארוננו רב אחא משבחא
כמפי משה ;"ה עכ"ל:

מהר"מ ממאלון חתנו של
מהריש הלוי הוקן ונרפס חלק מתשובוהיו
בפלפול עצום הוא מפר הורה אמת,
והלמידיו כרולי הדור מהרחיש ומהריש
יונה ,והי' בנמן מהרשד"ם ומהרש"ך.
ונכדו הוא הרב אהרן ששון רשקיל ומרי
עם הרב פני משה בח"בסימן ק"ה .והי'
בן אחותו של הרב כנה"ג .יהרב משנה
למלך מזכיר מקונמרס הן ישלח שחיבר
ומחדושיו לפעמים ומהם ריש פח"י
דאימורי ביאה .והרב בני יעקב מזכיר
להרב הורה אמת בשם מר וקני ולנכדו (קמר) ך:נ אחאי מרבנן סבוראי .יש
בשם סר דודי:
מן הראשוניםנ"ן שאמרו רכי
קאמר
הנה מנחםציון

(,א) 1חתס "6ע לסרן 6גרסס ונעיר קר 6:'7גוונים גס' לגרת סטעט'ס pyi, ,ען גע! מס 7-ססגי'::3 16ס 6(1
ו1י7י( 6כמת"ס קלג"ס
ע,תס1,
, )6 ,סר לגוסס סטיר קר 6:'7ג"סט-ס לגרת סעעת'ס ,ג) לסרן
 6סע'ר כוס:
ןכ' 11רד' 6:ס 61ט"מ קר;1 61'7ן ",ע ט! ' '7'7סרגטעסיטינ.סס,
ע"ס 1ת'
ופרח
עב) 1סמ :גרכו1ת סט 6רגט'ס סרס כפטרכס' ת"ס ;"ט;סיי
ג (' 6101סב ;ס6 6ג 1.סג"מ ג1 1"1טט"ך
.
"
ע
'הוקץ! קטן ) lh1Dת"ס) פר' 'מוקץ! ק':ל!ס 6כ"7ק 6:ח1ד:
ס'  ,6",:וע"!  '1ג') :1דטס טווס ס'
עג) נס ח" ס' טטס לסרן  SDסגדת 1 nDDסי' "כד"ק 11ירו"1ס p"D1t 6קר6ק61 6חר וריחת כטסו ג6ן סרך
 '7חיכ'ס :סע (11ע 7סג('! !ק"ק חנוע(:יק וכטיק כ' 6כח"ן 6הר תט(ת סטותם :סרג :מס ע'" ח'( סלל
.ען ! ofin 6גגס1 1כי1ס , '6טחלת 1ס1כ( ג1ס 1סטסלר ) ptpסי:טס1כ 1סט"ך1ס".י1 ,כט:קס מח"ק קר6ק:6מ6,
כמו-ס לסרן  otn~hnטפר6ג ער"מ סכט ת"ס (סי' גסנס ס 7.נסוף מס' כ6ריכ1ת):
טס ס1!6ף ש"ס
עד)  610 ',161סג,ט יעקב  716סרנך פייכ1ס ססי' 6ג"7ק ון,ט11ט גסט"ס תסכות .עקב ע! תסקס 1דר1ס'ס
(;ן ( o~tSenסטכ1רנ תקט"ו) :עה) ז" 6תקג"1( 6ט1זס" לכ 6מ 6כר  'hi'D1וסטר ד" 6תסס"ס):

.,ן

,",1
טויס

סימם

עי
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מערכת

א

קאמר בש"ס פשית רב אחאי פריך רב
אחא .מרניהו .ורשב"ם כ' שהוא בעל

השאלהוה ור"ח אומר שהוא אמורא כמ"ש
התוספוה ריש כהובוהעי) ורבצו האר"י
זצ"לבשעריהגלגוליםכ' בפשימות דמ"ש

בתלמור פריך רב אחאי הוא מרבנן
סבוראי:
(671

טטלס'קין
1גתג סם פסיס טורס ע('1ן
)(nPwססטריג"1 1ר"ט 1לג'1ג6סכ51 6ג" 1כ '1טס"ג.

רב אחאי .כהבו ההוס' בזבחים רף ק"ב
ע"ב ד"ה פריך רב אחאי דאומר
רבינו שמואל דהוא רב אחאי שעשה
השאלתות שהי' מרבנן סבוראי הבתר
רבינא ורב אשי דהומיף הוראה וכתבו
אח"כ דבריו בסוף הש"ס עכ"ל והיבת
דהוסיף נ"ל להגיה רהוו סוף הוראה
והיינו כדאמרי' פ' הפועלים דף פ"ו אשר
לו כהוב בספר דאדה"ר רבאשי ורבינא
פוף הוראה  ut#yובפירש~י .וקשה ררב
אחא שחיבר השאלהוה לא היה מרבנן
סבוראי אלא בדורוה הגאונים כמבואר
נהשובת רב שרירא גאון הובאה בספר
יוחסין .ורברי ההוספות ריש כהובות
שהזכרהי מגומגמיםשכתבי שפי' רשב"ם
שעשה שאלהוה
דהיינו רב אחאי גאון
והיה בסוף כל האמוראים ובו) ע"ש.
ולשון גאון והי' בסוף אמוראים לא סליק
דאםהי'גאון לא א"ש לומר מוף אמוראים
רהאיכא דורות רבנן סבוראיביניהם וק"ק
על הרב סדר הדורות דף ע"הע"ב שלא
העיר ע"ז הגם דהיבוה שעשה שאלהוה
נתונים המה בספרובין חצאי לבנה וע"ש
בסדר הדורוה דף מ"ר ע"ד שוב נזנרתי
דבתשובה רב שרירא מכנהאפי' לאמורא
בשם גאון:
ותו קיק על רבינו שמואל דמפי הי"ל
למיסר דרב אחאי מרבנן סבוראי
לחוד וסי הכריחו לומר שהוא בעל
השאלתוה .והכין חזינן לרבינו שמשון
בספר כריהוה בהקדמת חלק ימות עולם
שכהב דרבנן סבוראי הוסיפו מעט על
חבור רב אשי כמו בהחלה קדושין שכל
הגמרא עד בכסת מנ"למדברים שהוסיפו
סדעהם או מקבלתם וכן בהלמוד בכמה
מקומוהפריךרבאחאיהואמרבנן סבורא*
עכ"ל .והא דרישקידושין כתבה נמי רב

(xpילדי
מ4ט רגי
תר)י peD'h :לגר" ג"רי
וסי
ס 1ף מ"ג

גדרלים

שרירא גאון בתשובה הנזכרה דנקימימן
הראשונים דבל אינך קושיי ופרוקי רבנן
בהרגזיהרצינהו וקבעינהוע"ש .והרימב"א
בחירושיו לקדושין כהב קבלנו מרבוהינו
דכולא סוגיין עד הכא דנתר הוראההוא
ומרב הונא גאון ממורא איהו הני לה
ואיהו דאמר כנהאוביומוהיהקננו תקגהא
רסוררה רנהיגי בה הגאונים:
[והנה מבואר כי] רב אחאי ורב אחא
משבחא הרי הוו:
1גת1כ גדף ס' ~ Otbוסטית טסרט"ט סק'כ(

עטסר"' סרוק  6101 ("1גלס1ס 6 n~nlhcה ט6ת6ג
טוך יסרק( גתק( 1סרג 1 'hnhרג 6ת161 .6ת'1ת 6ג
נעתיר 5חד אתקן ע"' רג'ג 1ס6ר"'  011 ("51סטו

הרסס.

וכבר ידעה דרב אחא משבחא הואניהו
מחבר השאלהוה כמהבאר מהשובו'
רב שרירא גאון מי באה בספר יוחסין
(ד"א)-דף פ"ח .ומבואר שם דהי' ממן
הגאונים אחר כטהגאונים והלך רב אחא
לארץ ישראל וכו' ע"ש .והדבר ידועכי
יסד
ר הגאונים יש לסמוך ודאי על רב
שריראגינו
ן דמינייהו הוי .ואם בדברי
רש"י והוס' ושאר גדולים כהוב לפעמים
רב אחאי בשאלהוה הוא אגב שימפא
או טעוה .המעתיק:
ועוד הן בה דרבינו האר"י זצ"ל אשר
רוח ה' דבר בו גלה מודו למהרח"ו
ז"ל ררב אחאי היה מרבנן סבוראי הוא
דזמנין הש"ס קאמר פריה רב אחאי ורב
אחא משבחא סחבי השאלתות הי' גלגול
רב אחאי והבאהיו דבריו לעיל:
והגם דההוספות כהבו משם רשב"ם בריש
כהובוה המחבר השאלתות הי' שף
אמוראים והוא ניהו רב אחאי דקאמר
הש"ס פריך רב אחאי וכ"כ בזבחים דף
ק"ב דהיה מרבנןסבוראי .אלו שסיעלי'
תשובה רב שרירא כי העד העיד בנו
דרב אחא מחבר השאלהות הי' אחר כמה
גאונים הוה הדר מר משמעהיה .וכ"כ
הרב צרה לררך שהוא הלסיד הר"י בן
הרא"ש דרב אחא משבחא חיבר ספר
השאלהוה ע"ש בהקדמהו .וכתב הרשב"א
בחי' ברכוה על דף מ"ג בשם רב האי
היה נוהג מר שמואל ראש כלה רביה
דרב אחא משבחא ע"ש:
וחוה

הנה טלואם רון

לת( 9ר  lhtMnגר

פרתי

לגרדית ג"פ) ופ %4ג"כ ס(*

)Oc
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מערכת

גיורים

א

וחזההויתבם'שאילתשלוםפי' השאלתו'
שנדפם מחדש ובא לירינו מקרוב
והרג המחבר הוא הרב הגאון זהסיני
ישעי' ברלין נר"ו.ובהקדמתו מר
חת
יר
טיה
ייהדעוה אך לא בירר הרב לאמוקי
ט
דרב אחאי לחור והוא מרבנן סבוראי
ואינו רב אחא מחבר השאלתות רהי'מן
הגאונים .והביא דברי ס' כריחות דרב
אחאי הוא מרכנן סבוראי וכתב דהיינו
מעמא דרש"י והוס' כי מייתי השאלתות
אינם כוהביןנאון ואםאיזהפעמיםכותבין
גאון הוא הגהה הלסיר  b~pתשובה רב
שרירא וגמגם על ההום' דכהובותוזבחים
ואגב מייהי שכתבו ז"ל הגאון קרו לי'
עכ' דידע שתין מסכהוה והקשה דהם
מ"ג ואי כולא נזיקין חדא הם ס"א .זהו
הורף דבריו בקצור ע"ש:
ואנכי לא ירעתי מי הגיד לו דסבר מ'
כריתוה דמחבר השאלהוה הוא רב
אחאי מרבנן סבוראי שזכר .ואימא דס'
כריתות לא איירי במחבר השאלתוה

ומודה הוא דמחבר השאלתות הוא רב
אחא מהנאונים .ואעיקרארשויי ותוספוה
מנ"ל דאינהו לא סברי דמחבר השאלהות
רב אחא גאון וכבר בכהובוה דחו דברי
רשב"ם .ומ"ש רתלמיד טועה הגיה ע"פ
השובה רב שרירא לישר"י לן סר דעל
מי מקדושים נסמוך אם לא ע"פ השובה
רב שרירא רהואמן הגאוניםינחיתלהכי
,קוה מסדר מרר המערכה גדולה .ועוד
הנה מקום אתי לצרר ולהעירעל דבריו
לא ע"מ האסף .ומה שהעיד על מנין
הממכהות הנה בר"מ והתקונים כמהזמני
אמרו שתין מסכתות .ונראה דמעשרות
ומעשר שני נחשבוה לאחת והכי מונח
ממ"ש מז"ה ז"ל בהם"ל בדפוס ובכ"י
במטהו של שלמה שהיו לו ס' דפין ובכל
דף נתוב מסכתא ,ובכ"י מפורש שסרר

יא

זרעים הם עשרה הסכתות ובהכי א"ש.
ודוק היסב כי קצרתי:עי)
(קמו) כ5ןקך"ך
מפירכא חיבר
מנהגי אשכנז והביא
קצה מדבריו הרב הלבוש בסוף חלק א"ת
ע"ש:
) (troרבינו
שאיין נסוף
סמ"ג נדפסובאוריו לסמ"ג
ובאלידי ס' כ"י מבאוריו לסמ"גבאורך.
ומה שנדפם הוא קצור מבאוריו .ונראה
מדברי מהר"י קולון בהשובותיו שרש
קס"ט וק"ע שהיה בזמן מהריק"ו ומהר".
מברונא שוב ראיתי שכיה במפר קורא
הרורוה :עח)
(קמח)ך:נינךאלחנן הוא בנו של ר"י
בעל התוספוהועי'בתשוב'
מהר"יקולון שרשנ"ב .ובנו רבי שמואל
בר אלחנן וכ"כ הרשב"ץ בתשובותיו
ח"ג סי' רמ"ו :עט)
(סיין סדרי עסרס
(קמט)והנ"ל

אייייק

איייימ

רגח)נ:י
כא
ה"

הזכירו הרב
(קג) במזקך"ראליה
פני משה ח"ב סימן .ק"ו
וחהם על תשובתו הרב פני משה שם

אביי

סי' ק"י:

י
(קג )5כפדהך"ך אליתך ארפאנדך
אחד המיוחר מרבני

קושמנדינא בזמן הרב מהריי רוזאנים
חיבר חיבורים הרבה ונדפסו מכתב
מאליהו וסדר אליהו והיה הלמיר הרב
פני משה:
(קגכ) ך' אליהךדקכמופ3הר34ה (טיין טוכ
עעס 1)lGr~ .כח"ח) :פ)
(קגנ) כ5הך"ך אריהך אב"ד בילגוריא
(עי'סר ככרם( כח"ג) :פא)
מה"ר

הגה מנחם

ציון
סטיק
ס
י
י
ט
ן
עז) סנטכפתגסמקעדיטלתו1ס3כרעיעק"1דסס(חסל1ד1יוקג'גו ( 1716ס( גסעג("ט .31יכריי
סקסאיי
ס('6ת
טק
3ז
י1
י טספט 1וו.סר'ס עכוז"( ט"מ:
7גר' סג16ן
עח ),ע'  roפוטרי ס' וסל"':יגרס

1כ".7

:

נ"י

פ" ntn)hcoוסכרין.

עט) ג"כ סת1ס' (וכח.ס ט"1 )7מסר'"ק מולס ע"ג ע' גוס"( 11ז' סס טוסקיס ג(17יס ינתר שר"י 1ר" 6כגו סויט
וגתיס' גרגוח סגיך ס' תשן תסלעלר"תסיי
ס "1531תיסרס"ל ס' כ"ט כ' דיסרג גס' תתקפ"ד
*
פ3
ר טגיתפוס6
61ילי גסג'ל וס ג' עליו גסס"ת דרג פוסגס גדול ולדוס סו6יט' ח"דסי' ר"ג וגנו ר'ספיתןיוכ
הע
(פרגין י"ח):

פ) גס פי' סי ס5ס3י סי סיתירגפן .ס' ספרכגס ס' ס3ג,6
ס11ס 53ו5גי
ןס (לסר' 6ג'גדורגפי"ס * '4גטמ"ת סר סגרפל
 1m)oוסי' גט פגיס כדפוסגועגורנן
'11גלי 6פסוף ספ6ס ג' ולעך  O~DDtסעפך מדפס סס (51פיך
יטל פרמת מפסיסגיר6ס פססכפחו סס:
ס3ע ע"פ) :פא) פתוחיו סל)bגhעHרי

י.ע

כסרת ספסרת ס3כ'ליחות פרק' 6ליסו
טס6ס"4
וס' סופר ופ" 5וס סי' פכתס 3סס ר'
'
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מערכת
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א

נרולים

(קגו)מה"דאריןבכ"לבנימיןהלוי (קס )6כפהך"ך אריהך תאמך (עיין
רוח '(6הו נח"נ):
הובאהתשובחו נשויהאבקה
רוכל למרן הקדוש הנדפם מחדש סימן (קסנ) כזדתך"ר אריהך זןקיייאם רב
ק"פ ומרן משיב בם" ק"י (אין מ' וקן
אהרן מצוי אצלי לעה הלום) :פב)
(קנס) כמהד"א באליפאפה חיבר ידי

אליהו לבאר ההקנוה

והא

בסתא קושטנדינא
בזמן מהרשד"ם ומהר"ש יפה וכשהלר
מ"רימ"ם בבחרוהו לקושמנדינא פלפל
עמו בשם מיהי כמ"ש בס' שמוה הנימין.
ונדפסו שני חלקי השובותיו העמוקוה
ודרושיו הנחמדים פד) אר רוב חבוריו
נאבדו .ובן בהו הוא הרב פני משה:
ךאבך"מתערם פה)
(קסנ)להג"אאריה
זקנו של הט"מ'צבי כמ"ש
בהשובותיו סי' צ"ג :פו)

דהקוןרבנןעל סרר הרמב"ם וקצתלקופי'
והיה הושב עיר רוריס בזמן הרב מהר"מ
ישראל בעל משאה משה רב המקום.
ובסוף הספר איזה לקוסים:
(קגו) כפדתך"ך אריהך דךךיך מארם
צולה(עי' נרכת מיסו כח"ג):
וסיס בקי כמסר 'מרס וכרץ גכר 6כעש :כדר
(קגז) מרנינך אדיהן די ךידאש
סווכר סס  'nunctמעט"ל 6ת"ן ססתע עפ' כגו ס(
'
תלמיד הרמ"ק חיבר ס סגרן מעל לפריס ו"( :פ(,6ת סעסס  1'hAOעסריר
הקדוש ראשית חכמה וס' תוצאות חיים מיס ,הוכר כגח קכ(ס 6 n'cDtוות'ת !עת סקורך
שהוא סלה .מהראשיה חכמה ובסוףימיו וסברס1 .ר'6ת' כס'  nStheיעכ"ן ח"כ סי' פ"נ סס%כ
יצא מצפת ויבוא עד חברון ויקבר שם :מסרכ 6גיו כ' 16תו ס51:ר ע"' ס' '',רם ע"י
סרס סרם הוכר 1עסר"ס סג16ן וו"1סו6
י'סו סוכר ר6ס סס'ס סלך ונ6% (7ד
וכתג עסרח"1
"י!חן'כ ~osluט
 ,כן :חק ססס עווותו
יר1ח וכריסו כן 'ס'1דע (כ;ס.ו :,ת'ר 6ס6,
"
1
1
ס
פ
קור17ג'ר" 1ו: ("5
"1סכ'ס וס (וס ,וגסהוו6,ת' גתת ססרכ '!6ס1סי' וגתכטן ותג ) c~nul t~'tDDנוודגר קיע1ת תעברת
ינד 16ת ו"ך כס 7.וט"ן כיסר פ' גה 7ף ס" 7ע"נ
גחינת (סם ת6נט('1ן.
וס ס:ו,ל ע"' מ' 'קרס ע"ס.
עטרת גסגסס כצד
ן
"
ע
(
מ
"
ז
(קנח)זקג"כפ
י
ב
כ
ע
(קסר) כפןקך"ךאליה מיךביד
ק (טייפ
לניסו כח"נ):
ילקיט ווו נח"נ):
(קגט)
אליהוהזמן גיסו של
רבינו האי נאון תיקן (קם ):מדתך"ך אליהן ישראל (טי'1
כס56 6יסו .קי( .56סו
אזהרות למצות והחזיקו בהם אחינו בית
נח" :)3פ;)
ישראל אשר באשכנו ופולין (וטי' r~f1Tlh
ד

פיריונך
מינינך

אריגיך

 :(~trrJפג)
הכהן אחד
(קם )1מדהך"ך
(קם) ךננינ
מרבני איזמיר ,חיבר
ך אליהך הביאי ההוספות
נמנחוה סוף דף ל"ה יוזהר משלשים חבורים מספר הסמוך
בקשירות התפילין ושאר דוכתי .ובשורה לארבעים .והי' אפוטרופוס גדול לעניית
סהר"ם ד"ק סי' קכ" 1בפי' ואנא אפלח שהיה הולך וקובץעליד עליד מהגבירים
ומחלקלעניי' .ורבים השיבמעון בדרשותיו
ובסוף סי' קם"ב:
ותוכחותיו
הנה מנחםציון

ן סוכר (קטן ס"  U"Dpע"ס:
פב) גורתו !ע"ן נ" 6סגו ,ג '6עט תוסל" 6ס! '1נס"%ס וקןיסר
*נ) וווסרג"( כתמונם סג"ט ג' סס" ת!וו' 7ירגוו"ס 1ס"תימד  (16גיסו רס-ג וס 'l:)rh '.וכתוי מס וקן
סי'
("ס רק ע.כ וו:פהת 1ססל' התס' כעומ 1גסס וט
דחות כ(ר"סקמ:י תר1ו 1.תפטר כס' 1 p'p 6"7ע 71ר"6עפי".
וקוטי סו 6ר" 6סנדר כסדן ס1ג 6כתוס'
פד) :1קר 16נסס ס' סחתן 6תר .ספל(דו"וט"ן 1פפד"ת תע"ג) ות"ס כע! סספת"י 1סעת'ק6 1חרי 1סס"ל גסס
16ור .כפר כ"כ ס 61דס' לתרי ספר סו, 6ר"ג פרימ
ה)) ת!ת' 17נוסך"ן תפר6נ וחכ'רוס
 ,כע! תירט ג:ר6ס הפירנסו !6ג1ת ס:לסס  ::עקרוכ  06 u~stסו6
סרכ עוסן" 6ס:ט 6,כד"ת כ"ח סח7כות וכס כחתימתו סס סי' ע"ז  ODסג.וון תסיס"! ,סג"ע ינהק
נ"ר כ5ן (6ו"( ע"ס וע"! ס" קס"ו וע"! מגס מ"ן ס",
':
ה ע"ס ומפעתי תגיכן ר 11D'hl '.6ד"(6כ O"S
פו)יעגין ! .167 06ס,טרף (ת.:ן גכר 6סגגר 6ט"י ס'".ר
ססכטיס ע1גרח.ם (ס5טרף !סכ"ס !עירס .1ותר סו"! !כר 6גכר 6וים !סתור ר:S~n)hl 11 '.6
ך כ6 61מ1ן וסמ"ך ט' סכט תקיש .כס"ס כזו כסק?%ת 1ס'
פז)סת:רכ .:טס"קסיך גס!'ת1ת מקס !הו"!ופי
.(6 .סו .ונ"ל ' OC7סר5ל ל"מ רק  orעססחס כסרי גס 5גיו וקרץ סר' עמס יסרבל גספ"ס 5פי עמס
כדפס גס"ס לדרס 5ל.סו טל יסמ" ל
ליוירי ,תספ"ח) וני
בחטיייט"לשי6יירחדף יצהיל
ו יו'ס 'ד'ד" 'סרבל וגן
ג .
) OUWOשית הירססוכיוכן  Ottw 5"3ימס'סרבללטיס 1ק(ו) גספ"סשיריח טמורות ו
" :5"07

סי

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

ערכת

נייעים

א

וחובחוהיו ומחק לשונו ,וכבר בא לו
ארם_מישראל בביהויום ש"ק אחר הדרוש
ונשקיריו ואמר לו יריע להוי להרבכי
הוא היה מוכן לעשותעבירה והיוםה,ה
בשמעי דרוש האדון .חורהי בי ונפקחו
עיניי ונדפסו אינה ספרים מחבוריו והם
שבם מוסר .מדרש תלפיוה ח"א מעיל
צדקה .מדרש אליהו .אגרת אליהו פח)
וקיה בזמן מורנו הרב מהר"א יצחקי.
והיהה מנוחתו בשנה הפץ פט) ואל
שמועה באה דרש מורנו הרב מהר"א
יצחקי הכניזכר בהספדו בתוככי ירושלים
עה"ק הוב"ב:

משה
(קסז)ןקנ"כמהגייתן ננהג"מ
ט1ר"ס '6סר(ס) :צ)
ללאנץ (ט"
(קסם) כמאב"ך אריתך מרוזמרין

חיבר שו"תיד אליהו
ונרפס באמשמרדם שנת הע"ב והי' לו
הרבה חבורים ויעל אליהו בעה"ק חברון
ת"ו והי' מופלג בזקנה ובתורה והיהה
מנוחתו שם:
י הרב
(קמט) בןדהך"ך אליה הרו
המחבר מאמר כל
דאי וחיבר שו"ת תנא דבי אליהו והיו
תניאסימנים ואחר כמהזמן נדפם המורם
מהם בשם זקן אהרן ,והיה תלמיד הרב
משה קאפסאלי והוא יצא לישע רבו נגד
מהר"י קולון במחלוקת העצום ורב שהי'
ב'ניהם כמבואר בשו"ת מהר"י קולוןוהי'
מהר"ר אליהו הנזכר תלמיד מהרא"ם
וחיבר שירים לאלפים והוא ימד החזניא

'ב

של רומניא .וחיבר לוית חן וחלקו לנ'
מחנות מחנה לויה מחנה ישראל מחנה
שכינה ופרקיו ר"מ .וחיבר בקשה מאלף
היבוהוכל החיבות מתחילותבבי"חוהיא
אל"ף בי"ח וקראה בי"חהלוי כמ"ש הרב
בנימן מומאל בהקדמתו לס' זקן אהרן
ושם האריך בשבח הרב ,והרב",ל נהמנה
עם חבריו אחר פמירה הרא"ם לרבנים
בקושמנרינא כדמוכח בשו"ה זקן אהרן
סי' קי"מ .ושם סי' ה' -שקיל ומרי עם
הרב מהר"ר ישראל די קוריאל תבירו
של מרן ורבו של הרב בצלאל אשכנזי:
(קט)בחזקך"אהל רבדק"קאלישאנדריא
דיכרסי'567 6סי כה"ג):
כ"2
(קט )6בפד:ך"ך
הלדי
רבו של הרא"ם (עיין
נוסר"ר (6יס מזרחי כסמוך):
(קטנ) מהר"ר אליה
בזמן
מהרים קאפסאלי צא) וידוע
כי מהר"ר אליה פרנס שמזכיר בשויה
מהריק"ו הוא הרא"ם והוא תלמיד מהר"ר
אליה הלוי הזקן וחיבר באורו על רש"י
עה"ח וקצת תוספוה לסמ"גושני חלקים
תשובות צב) וס' המספר וכל זה בדפוס
מלבד הרבה חבורים שלא נדפסו ,וכתב
מהרחיש בהשוב' א"ה סימן נ' דף ק"ה
ע"א שהוא מקהבל שהרב מהריב"ל היו
בעיניו דברי הרא"ם כביכול כמשה מפי
הגבורה .והראים שקיל ומרי עם מהר"ם
אלשקר ומהר"י ן' חביב:

וקימן

אליה

מירחי

הגה מנחםציון

רפינו

עי

מגיס ט(

ס' כתופס !עז עס"ת (ס':1!6ק 1תקפ"'!6 71161 )1ס7 1ר1ס'ס 1כת 1;1סגרת '!6ס1
פח) גס
nDDח"1ס' קרנן '!6ס 1ע! ס!%ות7:( ,טס וט מקר1כ כ'ר1סת"1 )1ס" מ;:1ס כסס ל" 6ס6תוור' (61ו!' ע"ס
.
ן
ת
ס
ק
ס
כח"):
ספת וו7רכ
ר  610טיס ועה" 3ס'
פט) ,פטר כלוטיך !1פ"'ו ט" :נכער ס' סכט טוסם (פ'1ר 67תקש) ר" 6סקסן :ר6.1י
ק"ן כבגסס 1'!1ן 1ו,כתו :וו 6,נ"; כעה"ק 'רו'(:ס לע"ג:1 .פ!6ות-יס,פר כ 1גערן ,ס:
כע! סם 1ה" ת!ת'ד 1ס! ווסר"ן ;ט"ס קסס;%ת1
צ)  ~fOIנכס גס !;תן :ס טוג 2ס" :וו: ,קר 6ר'
!ס' ג!17ת 11ר ';7גסת כע"ס (",1ע ע! סס"ן סחסג! 1סרס כען ס' קרס 6:וו:ס 'ס (תמס כס.פך
6כן"ק חע(ס !161 7Phס סרס 1' ':6דט) ע"ר  7~DDסרס 1ג!7ס
ס%ר;,כ 6ת ר" 6גע! כס עם סר'
(1ס"%ן 'וס ס'
סעס1ע'ס וס" 6גן"ק סמו;( .ת"ס כסק7וות! 1ס' ספע ט!) 1כק"ק פר'7כרג
ד
"
6
ט"קסדת 76רת  "Shע(
ו(
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ת"ז סקו) כסוף 'ט' 1פרק ווע!' 1ע (1סוגרת ח" ס' רנת וון'ס כס"ס 1ת
"1
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'רנ
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ת:ט"1 6עסר 1 Plt'DDכ6.יר ע! ת" קלס ס!'!1ס (ט6,ת'ו כרטטת
ס1,סר ,פות פצת פ! ח"כ כ'16ר
ק1יפען פפ"1 )7גסס" 7סכל ! 1נס פ" ע! כח"1 ,כס' ווו'ר1ת ( P1n)rPIכ6ס'6',ס  6,%: (Pti:cטט 1:קוס
סירים ,ס"ק 1נן ;'!6ס ':'6ס 6קר11( 6יכ1ח סין 1סוו'ס) יכר6ס:! '; 1ג 1:ג:גון ד'טריך פ6ן
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 1בר' ה!' 6ט16כר':ק סקד1ס PIDOIfIJ
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('.1 6%1ך וכח'ס (" )7ע"ס  O"DIט'כניט'ן (1%סר"6ו מרג(':ת ו"( 1ס'; גקר 6ג"; ר' 6 "!6טג:וי כמ"ח כסער
ס' כ('(ת '1פ' 1ע '.סיס ס"ן סוף מס':
?א)ו 6,%חן גס נט' ':סס!1ט6ן ~:'1 iht'Slס6סו 1,1ס'כס 1ע! ; 60ס:%פט תפטר כע.ר ג6!6ט סוווך ):hvcip
' ס:גון לק"מ .וס" ס" 1חסר נרפוס וג7פס
?ב) נקוכיס נסס  O'fiע1ווק'ס וע"ס סי' ":ו וכס' גט מקומר ,ר"
ד ח"ו כעיר כרקן:
כס!י1%ת בק' קבן טן.
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מערכת
ם מלונדריס
(קטנ)ך!נינךמלידיךבמנדי
הביא מתשובוהיו הרב מנחה

יהודה פ' משפטים רף מ"ו מספר רעת
זקנים ע"ש:

(קפי) מהך"ךאליליךננכ"ר מנחם

הובאה תשובהו בהורת
חיים למהרח"ש ח"ג סימן פ"ו:

(קעס) וכהר"ראליהוערפדית הניא
השובחו בס' גנה ורדים
א"ה כלל ד' סי' ו' וכהב בקצרה שהי'
פרור בשליחות מצוה ויש לו השובה
בס' ורע אברהם ח"מ סיסן כ"כ המכמה
על תשובת מורנו הרב המחבר ז"ל :צג)
(קעו) כמדקך"ך אריהךמפולדא נזמן
מהר"ראופנהיים ומהר"ר
נפתלי כ"ץ ומהר"רצבי .חיבר פי'ורוזים
ובבוה מהירושלמי ושמעהאוני מהפלגה
שקירהו וקדושתו:

(קסז) הרב אליהופעמון

(עיין מ'

גדולים

א

המ"מ כמ"ש מהר"א הכהן פרחיא בררוש
י"מ וחיבר שו"ה אדרה אליהו :צו)
(קמח) כ%ףזך"ראליהן שזעירא בן
הרב מהר"ר וואלף נכר
הגאון הוא הרא"ש אב"ד דק"ק פראג*
היה דרשן בק"ק פראג וראש ישיבה
ואבר"קמיקמון ,וחיבר חבורים רבים ולא
נדפס כ"א אליה זומא ואליה רבה א"ח
ושימה על קצה מס' דרך חורפא והוא
גיסו של הרב חק יעקב :צו)
(קפנ) .מה' אליהו שלנירא מיבני
פולין(ט"מרכהעיסו 3ח":)3
י אריעזך (טיין רכינו ממסון
(קפנ)ך!נ
53ות ס'):
(קפד) כמדקך"ך אליעזך ד4יאבילה
(עיין ת''חיים  '1סטר לרן .ועיין
מנן נ3וריס 3ח" :)3צח)
(קפ ):מהר"ראליעזראחי הרמ"א
',

(ע" תיר"ס 5יסרלס):צמ)

ממס מלין):
' אורחא חיבר
(סי' (קמי) כמהן אריעזרז
מפרי' העבהוראיתי דרשותיו
(קע") מזקר"ראליהוהצרפתי

תסר"רוידה ס5רסתי) :כ"י וחלק מתשובותיו כ"י וכהוב שם
קאפסאל שהוא א' מחמשים מחבוריו והרב המכר
(קעט) כמדקך"ך
י ומז"ה קבורים במערה אחה בקריה ארבע
מהר"ר
ה
נ
ק
ל
א
בן
מרבני
תנצב"ה:
קנדיא צד) והוזכרה השובתי בתשובה
מרן בס' אבקה רוכל והשיב מרן בסימן (קפו)כמדקך"ך
אשכנזי חיבר
מ"ג .ובסי' סיד טחזיקפיבה לרבני צפת
דמשקאליעזרעלכלהיר"ם
(עיין בהשובוה הרא"ם ח"אסי' נ"ר וסי' באריכוה ופלפול ונדפם על חולין לבד.
נצה והוא אחר) ועיין בהשובה סהר"ר וחדושיו בשמוח הנימין הובאו בם' שמות
תם סי' ב' :צה)
למהר"ר שמחה :ק)
בר"א רופא
(קם)במדקך"ךחליהךכהךננך בזמן סהר"י (קסח) כ%ףתך"ך
(טי' מעכסס' נח":)3ק")
אלפאנרארי ונפמר שנה
רבינו
הנה מנחםציון

אביהם

אריעיך

אליעיך

צג) וט' כסכגס"ג גסגס סט1ל 16ת ג' מ"מ גסס _סר" 6עוכי' 6אפגין וו'17י סס"ן:
ס דכ.ט וכס' וקן מסלן וח '.ס' סור 1 lo')hס' נוטסוח1גייס:
צד)י' גס'ס6יי
צה)  610 'Stheסגוכר כסו"ת עסרי"ק סי' ט"ג ופ"ו:
צו) ר3ו סג6ון ג* 1ח"ן וכעוזו לך כסריסטיח
ו וצו 3ע( סוית ס"'( 6סיגתן 1עח'כ יו"ד :1"5
צו)סייגו ס' מס  ntwtcכתוכנת גיטין  rc17'Pב"ק כ"ע וחקין (פיורז 6תקכ"ח) וע"ך 3פר6ג ח'גיסן תט":3
צח) עוד חי' ס' מיחמת ע5וס ט 1ס"ס וק' חסד 61מתירוד וממין נגיס ססוריס ":1ג ג' 6דר תקכ":6
ער ט5
צם) 45ן %6פ1ר (ומק1ט 1נקען 6חר סי' רח') וס" חתן %סרס" 1וכפג"ט פ' דכר
.ויסס לג"פוttsu :6)5מספי
יוס ערי
' ר"ח ע:חס ספ-ג ע"ס (וכס"ס טיס סו17 6פ' סחסג1ן  16ר"ח
ק) 1ס" %כנס גסס ר" 6וטירף גפ"1ס  Shtneס'(%ן סחסיז (6חי %ו"ס כ '36 16(5סנ6ון חסר"( %פראג 3ג1
י סני%תייס מווירתייו 6ו"()  h'olל"'6 6ס  ';5שכד"ק 6פט1 6ט1ס יטס"ק ומנ"ך תסעידו לכ' פיגופ
 hph)pnוטא"ס גפ' "6ט ספח מסיף נ"ט וגס' טיבגיטין סתות 6 otn~hות '"1ד פ"פ:
ס  '6ס1כרח 1טוו3
 (wpומפס קסדות ע5ליס כ"כ סריס וסי' כק' עי"כ (סוגת1ס '.טתיר (כסין וע"יעיי(
r
~
o
6ת 6ע"ן טד סג6ועיריו פ"ק  hph9pו(פע'ס 3סו"ת עסלס"1ס".
ו וי"ג וסו"ת מ"כ ספח ג"כ לג
ת וס"ס ג:%סג היסס .וטפ"ס 4ס' ררךחייט (6גות פ"ס גפטל ח"ק ~ P'Vגעשן
3פחג 6ותי' גס 6יוססייחו
) זג'
וס"ס 6חדלייעול יוס  '1כ"ככסי.ו"51 .ע sp.ח"עויס כסגס'יק:1עלס מסעיביסו (פ6ר.ותלי"ט
מס ס' פעילת1סי"
 1ט"מ (וט"ע מגס ס"ן נסוף מס' ,גח"ג יועז כ"31 6סגס' "%ן וס"ן סס)ז

סי

עי

יי

סי

גי

כסי
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מערכת

ק� ראינך אךיעזך הנףדל�עיין

נזקי�שיר�סלן .ועי' נס
�
כן�ורחית חיים�ח �

�עיין
ק� הרב ר'אליעזרדשינו

�
ספר סטור�ה �
חזן�ע" רניגו
ק5נ)
�
ליעור כע"ס סר1קח)
�טךך הוא אשר
ק5נ)ראינךוכליעזךכ
קיצר הונפקה שאנץ וחיבר
התוס' שבידינו ומ"שבליון תוספות הוא
מחדושיו ,שימה מקובצה פ' אלו נערות
� קב)
דף סיג ע"נ

ראיינךאךיעיך

גדולים

א

קמט)ראינןאךיעזךהגאךןנריצחק
הזכירו רש"י בפי' תהלים
�
מזמור ע"ז

ינ

שהוכיח בס' קורא הרורות סוף דףיקד.
וראבי"ההוארבינואליעזרברבייואלהלוי:
ראבי"ה תלמיר רבינו שמשון ורבינו
אליעזרממיץקה)וחיברמ'אב"י
אסף ,ום' אביהעוריומזכירין אותו לשבח
המרד~יוהרא"שוהמורודעמייהו .ואשתכח
באחמהא דרבנן בהראי נמי הרב הי"מ
כמו שהראה בתשובותיו שבספר שו"ת
גאוני בתראי קי) ומהרים די לונזאנו
כמ"ש במפר שתי ידוה .וס' אבי אסף
ראתה עיני�כתוב על קלף ישן נושן על
�
סדר נזיקין

ק5ז) ראינך

אלילתי

ממיץ

הוא

תלמיד ר"ת .וריי בעל
התוס' השיב על דין שהו"ל למהר"א
ממיץ ככהוב כהשובוה מהדגם�ד' פראנ)
סי'תע"ד .וכלהגדילים במרדכי והגמי"י

ובהשובות מהר"מ ארוכו' וקצרוהמביאים
ק5ך) ר:נינר אליעזר מערו
ל�טייז פסקי הלכוה משם גדולי וביוהר בפסקי
� קג)
הס'�כה"ג)
מהרים ריקאנמי שמעהי' בפומיה כול.ה
ז'יעמק
ק5ס)ממו"ר
ונחום יומא .וגם רא"ם חיבר תוס' על הש"ס
ד
י
מ
ל
ת
ד
"
ב
א
ק
"
ק
ב
�
ו
י
ה
ו
פ
מ
י
ת
אינדירני
לחולין כ"י
ואני הדל ראיהי
הרב החסיד סהר"ר יעקבשמרימרומגדולי הראים הניכר חיגר ס'יראים .וממהרת
הלמידיו הרב מגילת�ספר והרב המופלא
לונואנו
יד הקדש מהר"ם
שלמה
מהר"ש שלם הרב המחבר דברי
ראיהי ששינו סדרו של ס' יראים ולא
שונה הלכוה לב שלם והוא אב"ד מק"ק יראים ולא נדפס כמוה שהוא כאשר
אמשמרדם הי"ו .והרב סהר"א הנזכר חברו הרב וכ"כ בס' הקורא דף כ"א.
לעת וקנהו עלה לעה"ק ירושלים ויהי וכבר נודע שספר יראים �שנדפם הוא
לראש כעשר שנים ועיני ראו תוקף גדולת קצור ווכיהי לראות ספר יראים כ"י
הורהו ושקידתו ורוב ענוהנוהו ועד סוף במילואו בתוך ספרי כ"י מישראל�טהם
ימיו ממש כוהב פסקים ומפלפל בישיבה בביבליאומיקה הגדולה �יקרה של מלך
והניע לגבורוהי וחיבר חזון נחום על צרפהבעיר פאריז�ששםישיותר מחמשה
קדשים ומהרותונדפסו .ועודלועלזרעים וחמשים אלפים קובצי כ"י מכל הדהוה
ומכילהא וספרי והרמב"ם ועמור ודרושים והלשונות כסה חדרים מלאים ובתחלתם
� קד)
ושו"ה וכו'
ביה גדול מספרי ישראלכ"יויש בו יוהר
ו הוא ראבי"ה משני אלפים נ"י משלנו) ושם ראיתי ם'
ק�רבינואליעזרדל
י של ראב"ן יראים כלו כמוה שהוא' והוא נדוף ובו
והוא בן בהו
שחהנו היהרבינו יואל כמ"מ להלן�עיין הסיד סימנים וכהב שם שהלך בדרך רב
ר6כ"ן) והוא היה רבינו יואל בר יצחק יהודאי גאון בהלכוה גדולות וכלל כמה
כמ"ש מהרש"ל בהשובה סי' כ"מ וכמו מצוה לפעמים בסימן אחד וכסרנמה
שהגרפם
הנה מנחםציון
קב)�ג"ס�ס�ת טסרי"ק
�
�
ן ס" ק�ט�סט"ס�פגת קשח
סס'ד�ר6ס קנת לס� סר6ג"ןסע,וכל
ט
ק
י
קג)�יפ'
�
�� ס3י 6ספרו עדלט ��� ט"מ
�פ' מחניק גראס מ"ח
�עי
קד)�סטח'
קה)�טי"ו �� ען�ס1ן סערדגי ססג"ת ט' סורק סג קס,לס פרד"ס�ט(ע( עת מן שסר וסרג�ו בל"ג"
�
���ס
��
נסםיקע�ס,שויך ���
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ראב"ן ודלא כס'יוחסין קח) ובבר
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פג'דטיגד
לג ספרן
�,יסמ.ס .וטוךד�ייחס דל
ו
יגפידל 5ס6ל רג�6תפי ר�3וסף כטס
לל*לכיל�.
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סורס יפס וחול כו� .כ� 6ר6ס גזירתן � רכ1תיגו
דכזכר�ס.ו �עיס מסלמת גח�סייג
ר כס דרך
תסיס�עמס�ת�יוקמורייגמנ�ר כת(מ� וכמ7רסיס
�ן �מסס פרק סורוע �קר'וס �רב ספרך
כפס�
מגלכזפ
מערס כ
 .רג 6ד6מר�ממטיס�כס�

עי

גות,י
���� �רכ �� 6ד:ו,ף סוס�,פיר�מת
�
ף
דג
�� מתח גו כמס מסמע רסיס
� �� ס�
�
י מערסוגו� וכן סכליע סר �
גוף יסוט דסט'ח�כיפ
כפסקיו סם וט' �ו מג!ח'ן ד:ו,ף סיס מד� פטעס
� קם)
ס� דקדק כדגר����סכ' ���� גח(מיס
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�סר סגלגוליס לפסרת"יו ג*ר'כות
קבן

יע"י

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

מערכת

א

ולופד
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ובצמח דוד כתיב שנת כ"ח ולמק יהכן
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�
פן ספרות טכ"ד .וכוס חטת דטת:ו גב! סחס.רותסי
ותחר פספס יכ1ס לפטר לפרס פ5י ד,פרי' פ' כפס
דכתיג כפהק�� כיון ספת
פדליסין �ר
�יוח
�דןפןפקמיתירס ופן ס �ת ,וכירכשיכיף
דס געסס�
�ספין�טקג כפרפר
פתח טעים�
געג'ית'ן גספר'

הגה
�טנחםציון

�כי

�גי סי
עי

���

�ו מרגבית �� וחי ג"כ סרנם פי1טיס
לפחוור קרכןבסרן ימסר
קי) �ל�� ע� וס' ג"כפיליפס
�סיופר'ס ������ מכוסות כולל תרי"ג
ת
ת
פ
�
י י:תפמטו ,וכתפס גס מבמר סמכ(
��ן ���ס' פכר
י
כ
פ
ו
,
ו
ס
י
פל 6דעת תורס� ,ר,ת ס' טפורפ.
�א ביו"ד הלפס ליו"ד דברות וככל דגור כוללחלס � פחרי"ג
יפ'ס�קרימ1ג 6סי*ג �ת"כ כודען תקע�
�טס
אסליי כליפוגיל �ט גדוריו סיטיפיס�,פ5ירת טיגיס�כ זח
,
ו
כ
י
�5ריפסרסיכל ס"ט ר"תגר"י�ן�חגוןט"י �רפ
�� לפסר��ס ולגעל גחלת יפקר) ופ"ס ��� ס' פ
כ1גח��1תם�� חי'�ס�� לופר�תרי ��� פ" כס"ס ��� חרוביו פכריוין ומפס�� ס*חד
�
ליפ1רוי"פ

ל,
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מעתקת,

נאהבם

א

ח'�ס� .תלעגו עודטי1ת���5חסיתםיגער
 .בוויניציא שנת הת"א .ועוד חיבר ספר
�
יב טשט� גתיז,סי הגזות פרק ג
�"
ותהדס ט
�עוס�וכו' גרן ארנן על ההורה דרשות בדרך פרדם
� �טל�ן ג' סגילות�ץ��
י�גגכ( 1סחסי7יס חמשה קובצים ראיתיםכ"יבערי אימליא.
'ק
גת
��י%גק��9ס�סו'�דס יעו
ר
סמת'ס מפסיס וחיבת ארנין אותיות ראשונות ואחרוטת
���ן� .ותגן ק� הכתג
�
יט�ס סם טת'ס
ס6ס
דר
ידסג�ס כמת"ס ס1מ
וס
�� פיר
�
טשמותיו אליעזר נחמן
סע�
חס'ד'ס וג'גו�ס ו� חגר סחוג�� נחס�
וכ'גוג' ס6תד חפס' �סו 6סנ�ה' חפס'�כ 1סחס�
ע �� 1ותפ"ס סחות מס�וגמ"ס טלק ספ,טי'ס
סס6ג1ת מתפ�ס .ווס רטו ל'�וחן ג6ו%רו ג'ון סטת
� �����ע(מ�6פיקי חסיך כס-ס מסלס�
�
ססז 6רגע חוט

ראב"ן .הס' שבידינו שנרפס בפראג ש'
ש"ע הגאון מהר"ד אופנהיים
בהשובהכי באה בשו"ת שכוהיעקב ח"ג
סי' ס"ה כהב וסהדא רבה פרה שמימיו
פרים ורבים ומבארו אנושיתים ה"ה מופה
הדור הראב"ן שכתב בספרו צפנת פענח
סי' ר"בוכו'ע"ש .ועמו הסליחהכי הוא
ביון על ס' ראב"ן הנזכר כמו שיראה
הרואה בס' הראב"ןשבידינוסי'י"פש�
ואיברא כי ראב"ן חיבר ס' צפנה פענח
סדינים וגם ס' אבן הראשה והני ביתרי
לא נדפסו רק מזכיר.ם אוהם הלנמקים.
ואבן הראשה אני הצעיר ראיתיו בכ"י
אבל זה הס' שבידיכו שעליו רמז הרב
נקרא אבן העזר נמבואר בתחלהו כי כן
קראו ראב"ן עצמו
�
רבונו אליעזר שכוהבין ההוס' בשבת הוא
ראב"ן ובספרן המצא כל סח
שכותבין ההוספות על שם ה"ר אליעזר.
ב"כ יד דוד דף כ"ג ע"ד .ועפ"ז כהב
הקשה ה"ר
דמ"ש ההוספוה בדף
ל-שב"אמ
יל ה"ר אליעזר
""
צ
אליעזר ממיץ
לרשב"ם ע"ש:
ולי הדל אינו מוכרח כי רבינו אליעזר
ממיץתלמיד ר"ת ורשב"א הלסידר"י.
ובמשוי מהר"מיש השובה אחהלר"יעל

י� ה"ראליעזר השמעוניודייו
�
סרב ס(ועון�סכנזי תפ"פ)
רנ) מהר"ראליעירז
'שנגי אחר

מרבני קושטנדינא אביר
הרועים הלמיר מהר"י קצבי קרוב להרב
כנה"גושקילומריעם הרבמהריירוזאניס
ומהר"מ שלמון והוא ואחיו מהריריעקב
תנו רבנן וחברו כמה חבורים ונשרפו
כתבי הקדש .המורם מהם נדפס מפר
�קיג)
דה ורין
בך
רנ) רבינן
מרירדנזפ רבו של רבינו
אביגדור ב"ץ ומבהא דבריו בכמה תשו'
שמביא הרב שבלי הלקם בחיא וח"ב
כ"י קיג) והרב המבים בח"א סי' קפ"ו
דפ פ"מ ע"ב כתב דמ"ש ברוקח רבי
אליעזר בר שמואל מוירונא צ"למוידונא
והוכיח מהמרדכי .אךבשבלי הלקמ בכמה

אליעיך

שמראי

מקומוה כתב מוירונא ונראה שהוא רחוק

שכל כך פעמים יהיה מ"מ בשני חלקי
שבלי הלקמ ,וצריך לההישב בזה ולחפש
�
הימב
יי
)רבינואלימים בר�וםת�ע"
�
רכ,גו�הליעזר�ר גקן)
רם) לענינ
ן אריקימ הלוי כ' הרא"ש

בהשובה כלל א' סי' ח'
שפי' כל ההלמיד ורבינו בצלאל כלקופי
מדר קדשים שלו כ"י מביא פירושו על
סדר קדשיםקיד) ובשו"ה מהרש"לסי' ב"מ
רין שהי"ל לרבינו אליעזר ממיץ ע"ש
� כהובדרבינואליקיםהיה תבירו שלרשיי
פואה ופי' ארבעה סדרים מהתלמוד ע"ש:
י) הרב אריעור נחמן

רב חסיד ומקובל תלמיד
הרמ"עוהי' לו חמרה קדושה בעירריגייו
נקראה הברתהעלובים .והרב הנז' היבר
ספר מדרש בחדוש פי' ההגרה ונדפס

רו)דץר:נ ר'אנזימיםבןהרברבי
יי) מבראלישעבהמסאברהם
�
מנחם�עיין חזקיגי�ח �

הנה מנחםציון

�
�י' פי נגיס נח �

הרב

קיא) וט' גחיכ��� סי
' ג"ו�ן ססמחי חוור�סוזס�גליו ע-ס�
קיג)�ס��קל 6ר� נ"ר�ס.ס ן' סגג'�
ט"סו(�ות � י� ע"סס'�קין וסוע(סלג ממס סייס�גלסס��יורן'
סגני דע1ס לעט"ק
דסק�סי' מד"ר טכ1ר ק חס �ס �סס תקנ"ו כתג סרס6ס�חתם סנ' תסיי�
�� גתן)
וג6וי�חר'
�
� קיג)�סו 6כגזפס טיט
קיר) וקעי ס� ר� ג-ר�ס � ס1ו' כומן סרמג"ס חגיו ס( סריג� גטו סת1ם' � ססו 6ר� חתן סר6כ"ן
ושס"ס כס�ת סר6כ-ן סכ"ו.וח
מסג נסכרו����ות גרית וגו'
� ג"כ ווזת נגרית
�

גי1

טיס
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מערכת
רח) הרב מהו"רארישעגאריקו

א

גדולים

מז

חיבר השובות והזכירם הרב
כנה"ג בכמה מקומוה והוא היה תלמיד
סרן ומוזנר בשויה מרן אבקהרוכל בכמה
מקומות ומהם בסי' פ"ר וחהום עםרבני
צפת מרן והרב המבאם יסיעהם שם בס'
אבקה רוכל מימן קכ"ד ונדפם פי' שיר
� קטי)
השירים להרב ז"ל

במצות הנוהגוה בארץ ,וממנו נשתלשל
ס' זובח הורה למהרים אצבאן כירורג
ושמענו מקרושהו ופלאוה שנעשה לן
�
בקושמנרינא יע"א
רינ)לקנינךצולעי
ך אלךף גאון דמן
אספמיא ,השובוהיו הובאו
בשו"השערי צדק שו"ההגאונים
לנדפסות
�

חיבר שמלה חדשה ותבואות
ונרפס בזאלקווא שנה תצ"ג והוא

רניגו קלטורגט"סרוקח)�קכ)

� קיט)
מחדש

רט)הנ"םאלכםנררםענדרשורקט� ריו)ימינ
ןאיעזך מגרמיזא�עיין

שיר

ס' נפלא על שחימה ומריפוה וענינים
ביט"ם ופוסקים והרגיל בו
�יני יחזו כי
יל וחירש
העמק בעיון ישר ובקיאות גרו
חדושידינים .וס' שמלה חדשה הוא
סו
כצ
ק
"ר דינים במעמים קצרים ע"ד הרב
'
ס
ו
שור
תבואות
הלבוש.
פי' וכאור רחב

על שמלה חרשה כפלפול עצום ורב
תבואות בכח שור .וא' בכור שור הוא
חדושי הלכות ופוסקים שמעתא ואנדהא
על מסכת חולין ושאר מסכתות .והגאון
בעל הורה חיים היה מר דודו .ומחדש
נדפס מ' פרי מנדים על חלק�� מי"ד
ושם מהלל ומשבח להגאון הנזכי מקצה
שבהו
�

יי) אלכסנדר בר
ימיס
רי� כהר"ראלעיר��יו�
�
שרמה�טי

�קין)
מקרע נורוטג�ךנ)

כתנות�� סג'ס נו5יר1ת ככ"כ� קיח)

רינ) מהר"ראליעזראזכרי הלסיר

רטו)רננינ
ןאלעזר מךךראושךן שמביא
המרדכי הי' רב קדמון והוא
תלמיר ר"י כעל ההום' ושקיל ומרי עם
הרב הרוקח .הרב המבי"ס בראשון סי'
קפ"ז דף פ"אע"ב .וכל זה להודיע גדולת
הרב ז"ל והמה על מרן שרחה רבריו.
ומרןויל בתשובותיו לאיה בדינו טשאל"ס
השיב שגם הוא ךדע גדולהו מכל המקומו'
אשר הורה אך לא מפני זה יסוב לאחור
שלא להשיג עליו ע"ש דף נ"ח ע"נ ד'
� קכא)
מנטובא
1
ז
רטן) כחדןך"ך אלעזר יךחאיהיבא
בשוויה אבקה רוכל למרן
סי' נ"ב וסי' פ"ה וסי; ק"ה וסי' קמ"ר.
ומספר החזיונוה למהרח"ו ז"ל כ"י ניכר
מעלתו והוזכר גם בהשו' הרב המבי"ס:
י
� ר' ארעור
הק~ר)�טייו קקי
� קכב
ת
ו
ו
נ
ק�ף)
י"מ)הגאון החסיד מה"ר ארעזר

מקראקא בן הרב שמואל
מהריריוסףמאגים ונסמך
ממהר"יבי רבומזכירו מהרימ"מ בתשובו' חיבר ספר מעשה רוקח רמזים נפלאים
וחיבר ס' קרוש הוא ס' החרדים בענין במשניוה על דרך האמת והדפיסו כשהי'
המצות וענפיהם ורברי ככושין והאריך מוכןליסעלא"י הוב"כ ועלה לעה"ק צפת
ת"ו
הגה מנחםציון

�
קטו) תרפס כי�ר 1גס קסת �סתר�יכלי ��� 1מיכל
�ן�גפטירת�ג� ס
� ע�� ת�ק��ק משי�מ 1גת סג"מ
קטו) כסג"מ מריס כתן סור הכד"ק ס1ר6ל��וכ
יעקג טעת'ו!ס כתמ"ס ספרך ��עות 6וכע�� �כ 1סמר גר �ת כק"ק ס1כ � �ת"כ �� כעציו
�� וגסוס כל�ת
��ך מיג.ט כפו .וכע( ס"ת פ"מ ה" חכ'ר� 1כפ"ק�מ� גס:קס�� כוס� �ס הרכס
ת' ס.סס כת סג"מ קמן כור�גן"ק כרקק נ"ך �ו( ת��ן���מח
��ק כש"ס�� סור ד'�� תכ��
ק��ס
� מ �ס ל' ו'סק���מפפען�ק:ס��תת1
�� ק3ר סג�ן מטר"מ מר1ט:ג1רג כ�ירמ"ו6והית�.ססתטח
קכר�1ר�ת' ע! מזכתו כח"ן ר6כ"ס�פטר כטס���טור ס� מ"ח�סר ממו�� �ס�י��עסת
�מיס:
מטס רכס �פ�ת�ת ת1ר� רכ� מקר כסרג מוסר"כ תכ��סר סי' המס�חר' מ1ח�1מס
קיח) �קר 6כסס ר� קטר�כך"ק רעכ�ן�ק�ן סמנך�פר6ג�סמ"ך�ט"ו מרתס�ן תקט"כ) ות" גס ספר
�
� קים) סוגך גס כטלר ר"ע נסדר סגות ע"ס
חקי ס,כס ט!�� מס"ס�דפס
קכ) �ו;ר�קמן ס" ר�ט ע� ��
��ע �� כסגת .ולסמ"ר כח"ג��ת ר' �ג)סי6הר,כ" ולבעלמס"ק
סו 6סרי ,מזירעון רכסתוך ע"ס כסגס'
� קכא) וע"ס ס" ר"ג
�
קבב) �פת"ס סר�ס כרכזת פ'�� ט1נר,ן סי' כ��ת1ס' ח
י וכו' ס" סמו��עור���
ג'.גס י"ג ד"ת ורנת
�נ
סו 6ר��ר"ס וע"ס כמע�ט �ט�ת נו"ג מ �ת סי ק
�

עי

עי
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מערכת

�

בדרגשיכן

א

�

כ5ג'ונן בקומתן .ו�ו� יתק"מו מי����

ה"ו ואחר שנה נסע לנ"ע קכג) ושמעתי

�ו.ותי
ס
�
נפלאוה מחסידותו ובקיאותו
זע כ'�� �� זכרז��� �� תמס מגיס
פחס כדרכ' סת0וכס נ6מליס
תסס רגי:וגסיגי
דיט)
קבר) מפי סגכ1רס ויותר ועתר
סמ6ורות סגדו(יס
ו
נ
י
ב
ר
ו
נ
ב
הוא
ה
ד
ו
ה
י
של
לכ1ת�סנוכריס�ט�יט גכ�תופרטי פלטות קפ' עלך
נכדו של רבינו קלונימום והוא הלמיד ס6ךס�גפ' סרך�סמת� 1פ' מ5כספוימ1ת געת סס�
�ט'רו
רבינויהוד' החמיד ,ושלשלתיחוסווקבלתו וגפ
�' תוקף�רו�גפ'��� וכגתו וכפ'
��� ו;סגס����� פרט'ס ומו"סרגו
סטר
הביאו מצרף
פ ג,גו
לחכמהלודףפיי"ר ודף מ"ו מספר�
�ו ו(פ' קלסי נל"ן ונ'ו� כמגסילך
מסי רקח כ"י .ויש
'תג'ק
' ההורה ובו גר' כ�
�� רכ1ת.נוסנ,כליס וסמק"ס דכר'סס
רמזים וביטמריאוהואני ראיהיוכ"י
 .והי' כט1כ כ�ת 1ו6מ'ת1ת חרעתו�ס;נעתו
�ר6ס
בשנה ד' אלפים התקצ"ח והוא רבינו סן חונן�סן מרפס�תקן�סר��� ��קט�סר פור
אלעזר מנרמיזא והוא עיר ווירמישיא קבה) �חך�סר ססר'ד�דת מס�עסות ג' רפס סו6
מעשה �כ
� רחמת�סר�ס��ל�ס רחג'��ס.
אשר הוסב שמה היום כך ע"י
וקוקס �מיס ל
�ונ'ס נסתם ג( חוון �סתגמס
��תמס"ס���
נורא ככהוב בם' מעשה נמים שאירעו סטמוקס חגמת סלמת ו:סתר"ס�ס
מ"ש בריש ס�ר1ת�דעו רשן�ו
ט��� גג�ת וככר קמלו
בעיר הנז' וראיהיוכ"י.
הם רבותיו ע"ש לועיין אוסר ו6חר' ס"ק לסכ� � נסקר�� מ� מעומר
מערכה רי"ש מי
מן�מצמרת
���� תגס ס� פסקם ��� חמס
�
רוקק כקייכ)
��כ�ר הקריך סךכ סמום!ס�ת"ר מק�� כספר
רבינו אלעזר המחבר ספר הרוקח חיבר מגרף�חגמס
סע(ס �סר סכל כפר' סג6ו�ס
וכ' שהוא מקובל סח'כר 1כתמת ממת��� ע"ר כ�רך ,מ"מ סב(
פי' התפלות ו
יסרודןשקיבל מרבו ורב ס'ס�מכסית
ככ� כ�ת �פ' סתר�� מ5ג
מרבינו יהורה החמ
"
ע
�
�
לעוקמות נעת שרגן�כ�� גתג(ס�יכ'גו�ס�ס מחסיר
מרב עד שמעון הפקולי .וכ' שם שרבינו דר� סת�כס ו�ר כקכ(ת רכו מרכו�� �ת! סדרך
שמואל החסיד אבי רבינו יהודה החמיד סט1כ גע.ג' ה' ולא' �� לחרון ס'תס�הס
�יריפפ
סלמת�נוע�ת סחגמס עשן נפתחו.
�וו
קבל מרבינו אליעזר חזן שקבל מרבו ע
�פל
י��� סק.כ! רכ� כרוקח מרכו ורגו
ד ��ע
י'
רד
ןתש
רב.בי שטעון הגדול ורבמ"ה כ"כ הרב מרכו] עד למעון ספק��מד1כר�ע��ס6ר כקכ(תס
ישר בס' מצרף להכמה דף י"ד ע"ב נוסמרי
סט�מ1ת וסל1ר1ת
ס סקכ"ס ��תס כפ'
ס��מת�ךק.
ע"ש באריכות;
רקס סקכ"ס�פתוח
�רכ� ס6ר�
ס6מ� כ'מ'
ו
פ
ו
ס
ב
וכתוב בשו"ת מהרים ד"פ
דה םער' קרס���� סלאמס ע!�ד' ו�י ס6ר"י סחי
קי"ב ע"ב שיסוד התשובה קבל כ' סיתר נעמתו נוטפס מתקון מסד פנ.מ.ות ם(

מיסכריגמיתח

רבינואלעזר בעל ס'רומח

חיכו

�יקיס

�

יו

ועיין

�סר

��

ג,

מים

�

וי-י

�לילולית��
יפוימיית�
%
�עירי
�יסל.דלברריומ;ב
כרירת סרג
יסר יסתג
יכ
�ת�סרט' עיקרי

הרב רבינו אלעזרבןרבינו יהודהמרבינן
יהודה החסיד אב החכמהבןרבינו
שמואל
פנימיות סח;מס �מח.ס מחו��� ��� חמס
משפירע
הקרושהנביא רבינו קלונימום
מנרתקת תחויר טטרס ����גסת ��� למוגי
הזקןבן רבינובןיצחק נ"ל והמה .קבלו רב קי
� ק�ס.
י�מסג�
�טר
וממי;�ערן�מלת'
�יפית
מרב באוןמגאון חכם מחכם הלכה למשה
ח��7ן�� ���נו��.
הר' סת!מ���� נעסס
מסיני�כ"ל
�
תגמר מרכג1ת �� רפן �בר כ� דור�ד1ר מימות
תם �����ר��ן התמס ע! סחפן � רכ'�ט 7רג�ם� .סר
�ס� �ומן'ס פמפיותפמייות.
ען�חר1ן ג'מי רכ
ס' ס6מ1ר דרג .סת�כס �סר�ון חקר רכיב
� �ספ�1ספס המטונותקריות
�ס'ס

כעי

הרקח קכ!ס מרס רכו מרכו סר ס!גס�מנס מס.ג.
���יך סרב ס6ר
� ק"ן פ1ר"ס
�יסכות � דרך
�ר ע"ס עגן �� חט6ח
חךם כעסני סתם1כס וכ
עמס��
�� פגמו כסרסי ג:מת ���1מקן
ופט� .כ הו 6ר6ה �סתק� מתכנת ס,כ�ס
וסירי ג6חו1רי�סר�ס כמספר סמנת סק1דם���
� ע(
מפתות �� �� מן סן סדכריס עגמן מע.ד

ו
י

ספי"

�
�גיי

ריס

���
ג(ס 1רגזן מס' גרס��ית �ס ד6דר
ס'ו �מד'ס מסגת�חת כסן�
ג7ו,ס ומן
ס6סכבכסעסמי
קמה�� סי�6גכ1די ע�סס�ר
וד �
�כיסר
רג'גו�ס1ןס כר כרו� םס'ס עמוד ט!�ם�ורד
יכימנג'סככי
קן
מ
ס ���כ�ס רצו( �ס"נו ךק6מרינן
סוף פרק סיס קורץ דף�ו �מר רכ
�� גני מת6
���כ'ר'�כ נ�ס�1קח,ו�קר 6ד�ר"ת 6וגו'
וכמו

הגה מ
,נחםציון
�י

�י6

� מגיטין כעמס ססדפיסו מטגע כדמות�גרתו�עסו"ת

קכג) ח1סמ"ס תקח וס"�ג�ק כר6ד'��י��7
ילכסן ח� ק"מ
�
� קכד) סנקר5רכייו יכ"ק
ליס וכתקנת גרמי��מ� כת1כ ככריכות מסריגת�סת 1וכניו מטת
קכה)�סמ-ך תתק�ח�,וט"
� ס' סחעמס �� ,מלוקח���ס'
ס�וע" סק7מת ס'
�מג"ש) וס'
��י
�י
תתקנ� ע"ס ,זח" ס' סומ
סרל
�
ולס���� ו6ו� סו 6ס' סתס1גה�גס' סרוקת ,וטפס גס כפ"ע��ס פעמים וס' סגפת�עסס��וס טקלוכ
דפס ����רם 6פ" ע( סדר ������ ע"ז�נ' מפקפק וגמז גן ע( ס' ���
�סמ'חסש
�
מטוס גסס�ן סרקת

ו
י

�י'

יל
�ימי

�ליי"י
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נרולים

מערכת
ד�ק7וס
��� הת1ס' טס ��.ס" שתגהתימו
ועק(מויזע
 �,כהסנמת � ה6מ1ר�ס �פ' לגנה חכן
�1ע �סמ1ר כ! הכתתכתיזוז
ח"כ'ס כ(�םר��סמ
 1עפ התורה�טר�ורוך� .כ�פו6
מגות ס'�יסינ
�נ 1כמה ח1מר1ת���� כספר שסר
ב סקסם סר
כיהי'ניס מ7יניס סונ� �מר� גל� כת,מ1ד הקיום.
וגס כן'גיס ההכריס כס"ס � תתכו כ( סע1נמיס
סקס'ס סים מסר סק�ס .הן �ה�מר' מסכי( �לם
הרחכס�,

פי

ג.

ולסל � סומע�ע:ס ����ל�ף�רפת
וחלול ממו ח"ו ודוק סיעג.
�וסתגגרות
גג(ות
��
�
ס ל6
י
י
ס
� פ"ט
יר
ופנס�ס לספ
�דכתיך ס5לף
סיס ��פמר ס'ג6מס.ח ממ"מ פ' חלק�� ל"ג�
��טווכור
יפסיח למת�ת' מר ה'וס ופירט�
� ומטמע ד6ס�עמס תסוגס
ט,ג הבס � כק� �
�
ימ
�.
��ג
 .ריב��יס �סג�כוגת
יכ 6תטף המסיח�
המסיח ��ס.וס היינו רעתה ל 6ס"ך �� מסיכת
כ,
גטכן

ר גורת ה'וס �� טס� �מ 1ט( סקכ"ס
הנס�יומ
�� רמו הגס מח"כ �
� ��סו וגר
כ
י
�פסר
מס
כקלו תסמרסתר .כתמוכה .ותו�ם�הע.
�רכמ6מ"וי
סמל(
פ' �מר רככ! הק�ן�� וגןיוד
מר זיו �ג! סיעמ� �כ(ו �רכ סהי 0כתוך
דוו
סנים מ� ק"מר�� כ( הק�ן .ו6פסר ה.ה
קמר דיו �� ם'עמ� כ"כ� �וגל
כצת
�

מרקם סנה ו6ת חקלגוה
� �י
"ת 6מסיחם כים
�� .
�
ל�נוי!0פיססע�סווקת��כ�,הי

�מ�

הר"סונ'ס וכ'מ' ר' סמע1ן כן י1ח� ו� ק�ס'ס עמו
כו ה��דגקיס בו ית' וסתיצמית על'ו:יה י3עסקס
�מלסטת ס3ינס
כתורס���� ס��סו�.סיתםס"ס

חיק

סייף
יומר

�לטוב סוס
ומלרג' סירה ��� שמס ,וקלנו וכור
מתרחש לה��,רייג
ר �ס
גורס ויגסו גטיל'���ריוו מתקפ' הרחמיי:סרו"ת
פמי:ג'ן מר דיחגססעל
� �סייח ל(ר"סי ומדוע
מסתתל נ�תס ה'מ'ס.
�� כ 6כן�
�יהוסר הקלס ותגרס
� מה
�
וע� �חקור
�ע ס'
�
רכזן ככ1ר��הג��ס �גד� הרכ�ס.
��ך
���� ו
גתג!ה�ח� כד1ן1ת הגרוע'ס מהם .וסנה�חקירת
�
�רת ג,רה ח:מת�1תכרה�ס�
ר6ס1נס התחכהנוכ
�ף ����� וה �ז;ת� נת� סוממה כ( ה'וס
דוה וה� �מ 1ם( הקכ"ה �ן�מרו כנהר וכמדרם
�ת' ופל הת�ס ו6ת1ר�ס היו סמוך
מכס כרמה י
�ף �� סהר�רג �� סס'ור סתימ1ן
חרכן כתוךה
ן ה1ע�ס�����הגס
�
��
ןת
כד
רת
�ה גשת סנ"ח�עחו
סמ�ח � גורה
ו ���חד ,לת"נ'ן כנכותה
��ה�כ:ק� דעות ע� כמוךוגריהלתפי
וממ � זכר�פ:ר�ומר�
ת;ן'ם����פ:ר�ה� 6נ'סת 6ח� � הוה סג'
ו� נתרנו ע��תויפתר ד3ה�ת גורת החרגן��
ן ס�ג�1
�ו ר1נס
�כג"יהס כת �� ם�ס�היה�ר'
וב! הקד1ם'ס היו כתוך �� �� � רנה הק
�חך
יסף ��
�וךס'ג�ו כתוךה�ף סג.ס�כ!�
מרקה
וכס�נכו
�גזה ס' הנהר�� גו �מס חומלות�עונם'ס כריס מסג' ה� ��� ���6
ג ניס � כסתו פרק סיג רטנת ותוקף הגרו
�נ�תטת1ד"יתסז
" כוה.
ת ע!�� � המ"מר'ס כפשטן.
ס ה� נותג!יסדברי הק�ס'ס
ה���� כגערגרוי.ו"
ר:כ� והכ'ר� �כ( הע�ם'ס מיה מקוס �טן�קטרג
ותר �מר
רעה� .כ(
��רעו"ת כ'עקכ רעה
�
הרב שיירי כנה"ג א"הסי'
ינת ך'���
ף סרס מהחרכן מנס(מ1
חג
חר מעכר
�
� ה'ה�כ�
תה�ח
משיח וכע"ר�תהו"�סתה'
� קכז)
קע"ר ע"ש
�
ח
�
�מ1
�רט ט( חט�ס
ה חט 6ניסף ��
�
כופ
וי
ח"ו והורתו .ונתגבן ה�ס"ך מ6ך יען �גר נתברר
,
מרכה ועתה הכרירה כרג"ס �כמ"ס כעקמתמם.ח
רב גדול בעיר תלססאן קכח)
���יסגף �� סת�ה�מתנכרת כר6ו;ה כי �תם
���מתג3ר' זמלךמד בנסים ומופלב בחסידות�קדושה.
�ים לעס תמוסגי,ר גמרךרכ.ג1ה,ר�
�כ!���חס כקנם הרעית ותיק
ף�ה!ר1תכ' ומצאתי בכ"י רבינו מהרח"ו ן"ל שכהב
יכלר הרגה�מורנופי ככ� ה6ר"י ו �וגורת
כהגדןקיה"
ף מצאתי בהשו' להרב הגדול רבינו אפרים
תיח טעם� כךכל)��ן סמוך תורות�הר ה�
�ורהיהר�הגן הורות ו�ס כן�הר"ר ישראל בן אלנקוואה וקראה
סגה מסחרכן�תגרה
גסס�התעסק כסתך' תתה�דת מה�עטות גועתוה
שער�כבור ה' עכ"ר
�
תפרס�סע��עת�סר� ו:תג� החומרות
���� לרכב) בזךז'
�סי' מטס
מען יסמעו ו'ר�� הסעה גר.כה כתגכ1רח הת�ה
� דגדגי הך1רותהיו
ונהלל נוסף מע;וכ סמם.ח�כ1ד
�
כה"ר)
מק"מין כ( החומרות ולקרוסות�ך סמן סעס � �ע1
גן תנקף החומרות �הע1נס'ן ומ1טכ סיסת ס1גגי
הקרן רכנ)
געתן עקת��� עתה כדרות���� � גבר
הר:כ"ן�
�1ל'כיס�כ(�ח1מר1ת�ס'תג(ו ,סס1מע�טמע
הזט��י

�

�
�תר!

רעהו וכג'כו( גזול

�

�

�מ"י

זז' היה
כלכלו�גורת הקלף
עסויי
�
ממקמר מררם
ט 5נ�ל
"כ
הקוקס ולח
ן
�
�יידכ.מ
�עמ
�
�
 .רכי�ת6
ו'נ
סגע,ס כצהר תדם וף�ו דפוס
י דמיתן( ס� יהקכ"ס
�� ותר�טוב ולמרירכ
ד'פקון וכו'�ה 6ככלו כ!��� מס�ע � והים
ויגנחט
 ,וה וסוף זכר�מר הקג"ה�נככע ס'ה'ו כן
ט1דכ,ס��ו �� עס ��ץ� ���ד
�ת'���נ'
עחוק.ונסייף סנ'ס .והגס סיסי7ח1ת מ"מכיה
ו מנו"
נכהו ,קבו)
כן�ר6ה געת�� ��סר� ה� מכ'ס כתס1כה
 1נתוך �ף סנים הוה�ת' מם'ה ה'ס מספיק
מפה'יסה�כתר
�
�הקכ"ה ט'ה'ו
ע
�ונ'ן דנסכ
� קי1ס' ע
כן עד ��� �מ� �מרו מס ��� הנעמס הנ,כר
��

�� סל

עי

�

�יד

עי

יכ)מהר"ראטתרוקז'שנניהיכייי

ע,

�י

�י) מהר"ר אפרים אלנמוואה

ע,

ת

�אפריםארדיכל
סריס
ראינןעופריכםךיד~א�%עייז

הגה מנחםציון

רבינו

קבי) ו���� עפתטו��ק��ס:פגורס:ל,ס גורת ת'�גיסווסילחוןרם*סניו�גלפגסי � 5פסדפגדיידוץ
חיס'ס����
קבו) וטטי"ת פסרס"ך נק"ל ת"ג וגס'גי פסוע�פור
�
י
קכח) גפרילח�לגירויי'ריפף
�וספ"ך ס' פח ר"ג
�
�נ�ן לפלגו
וכוי

�
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מערכת

יכר) מצנינך אפליכם בך יצחק

לפריס חלתיוסרימרננשבורג�ע'יניגי
�ף .רניכו�� כן י5חק
� קים)
סלוי)
רגס)ד:ג"כן
הכהןכזאךםמזךא

סי' זרט סתסין נח"נ� קל)

אפךיכ~
רכו) כפוקך"ךאפךים כקץ מדדילנא

חרולים

א

וכט)
�מוהר"ראפרים במה"ר שמואל
�
ואנוויל העקשיר�ע'
�זיתחן�ח �
רל) רבינך אפרים בר שמשוו
חיברפי' ורמזים וגממריאות
על התורה והואביריכ"י ובפ' וילך כהב
ושמעתי מרבינו הם ששאל לבעל החלום
וכו' כנראה דכווןעלרבינויעקב ממרויש
שהיה שואל שאלות מן השמים ומשיבין
לו וכמ"ש אני הדל בח"א�ע
גי
יייןקור
מ
יר
נכפ
יטקנ מהסיד� והנה הגיע ליד
מע' שו"ההללובכ"י ובשאלה אחה כתוב
דהיהה בשנה ד' אלפים ההקס"ג .ורבינו
אפרים בפי' הנזכר כוהב ששמע ממנו
א"כ הואסביבלזמןהזה.ובפי'הנז'הזכיר
הרמב"םוי"דספריו שחיבר הי"ד החזקה:
ר�בנינךאפךיםומרכזיךהךי"מ
�� השגות על דברי רבו
הרי"ף יעל הרב המאור והרז"ה במאור
לפעמים מביא מדבריו .ובספר קורא
הדורות דף מ' ע"ב כהב רבינו אפרים
בר יצחק מרגנשפור"ק הצרפתי עשה
השכוה על דברי הרי"ף רבו ונם על
הרזייה ע"ש וזהו כמו שכהבהי אך בספר
יוחסין דף ע"ח ע"ב כהב רבינו אפרים
הלסיד הרב אלפם שהשיג על הרו"ה
בזמן הזה עכ"ל ורואה אני בהקדמת
הרז"ה למאור שכהום ומצאהי להרג ר'
אפרים ז"לבענין הזה לא מסודרים ולא
מחובריםכי אםמפורריםומפוזרים והמעה
הנבק מהם בעיני אספהיו אל מקומו
עכ"ל .וממ"ש רבינו אפרים ז"ל מוכח
שכבר רבינו אפרים נפמר לב"ע ,ולפ"ו
רבינו אפרים לא עשה הגהוה כ"א על
דברי הרי"ף רבו לא על הרז"ה כמ"שס'

עמית בהורה עם הרכ
ברכה הזבח והרב שפחי כהן והי' אב"ד
בק"ק בורון וקבלוהו לרב ק"ק אשכנזים
בעה"קירושלים .קלא) חיבר שו"ת שער
אפרי'בבקיאו'ופלפולושקילומריעםרבני
אשכנז שבזמנו הרב עבודההגרשוני והרב
צמח צדקוסיעתם .ועם הרבהמגין והרב
מהר"מן' חביב והיה לו מחנה אפרים
על ההורה ונאבד .ובנו הרב החסיד
מהר"ר יהודה ליב ונפטר בעה"ק צפה
ה"ו קלב)ובן נתו הגאון מה' צבי אשכנזי:
רם) כפד:ך"ך אפךים נבךן הורהו
ולידהו בקושמנדינאוהי'
בן גילו של הרב בני יעקב ואח"כ בא
עם חמיו הגביר כה"ר יהודה אירגה
ונתישבבירושליםהיו ושם נתבודדלמעלה
מעשר שנים ולמד הש"ס והר"ח וביה
יוסף והלך בשליחוה לקושטנדינאומהר"י
רוזאניס מינהו לדיין וגדל מאד והיה רב
בקושמנרינא ק"ג) וחיבר מחנה אפרים
וחכמתו ובקיאותו ניכר מספרו הנורא.
ושמענו נפלאוה מהורתו ובקיאותו
וחסידותו .ובנו הרב החסיד הרב המחבר
�
קריה מלך רב
רכס) ב~הך"ך אפךימ קארו�טייו
יוחסין ום' קורא הדורות :קלד)
מרן ת'�� ק5ר�
הגה מנחםציון
טכס)����� ר�

��

�
חתר ס( רס� ו"ן כפטר ד� תתס"ס

קל �ס� ר� בר'
������ מה"�כ�ק מ1ך� ות" ס' כקלגס נועמות �� פט �ת גלוית�פ�ות
�� מעגן ט�
�
�שחכר
קיא
) התתפס ס" ר6כן"ק�ו���תפ��רת פ�ן ס' ת"ח כרח�מלצת מעסר'ן וט" לכה"ק טר�טס�כר1י6
�
לח"כ �� כנל"ן ���כ �טעסע) ג!�ג'ו�סב כתעית�ע�ו ס" פסי מ�ר1ת כחמס
�
קלב) עה"ק �ג סיון תס"ח
ןר�מף"'כ ס:ס� ק"ג)�טמ"ך כ��מן ת�ס
דכס
קלד) ויענן
� ירה תגמי
�'
ה"�קל 6רק ר� סססרד
�תסר'� כרכות�ופג'רמג''מתס6פכל(גו)�ת(מ�� ס"
,
ע
����סס ת(מ�י ר���� דס� ר� אר"י רגו
סירחון
�כן
מס1רג"ר מ
סכה�ת� נורת תתקף������ ט"ו�ר� מכון סס� דר כ�ירמ�ו� וע'�ו"ו ח"כ ס" לע"ז �סגס�
פ"ק�כת1כ1ת ס
�כ�,ר� אר"י מרגגספורג�� דס� סמ�כר כת1ס' ש"מ כסס ר� סתם ורכיב גרוך גט"ס
יקיר �� סכן�ק'ר
סחכמס ת!ת'ד 1קר� כסס
י לפריס וגס �ס רקס�סויירו כ:מ1
�וטט"ט
�
י
י
כ
ר
מם"
גוס ג6ריע1ת גסגס' ח"ן סוף מס'ליס �ת�� ע' טרשי חפן ג"ס ק"�לט� וט'
תקהו עבט
�ק( סג;ל קי'
� ס6ריכית סנה'
 1ס( ל"ת ס"ס �ט�ז
חוס' פסח'ס ק"ן ד"ס כעי ,גריס�סדה ססי' תימיך
מ� כסס ס' סיסת�ר"ת�כ�ן
���

סי

ירי
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מערכת

נדרלים

א

ר(נ) רבינו
י(י) מהר"ר אשר ז"ל

י

אשר א' מרבוהיו של

גם מלש בם' קורא הרור' שרבינו אפרים
הלמיר הרי"ף הוא רבינו אפרים
מרננשבורקהצרפתי אינונראה,כי מדברי
זקנו של
ס' יוחסין משמע קצת דהרי הוו .ועוד
ראיתי בם' הישרכ"י לרבינו הם ובסופו
הגאון מהיש מלובלין
שאלוה ששאל רבינו אפרים מרגנשבורק חיבר ספר בקבלה והיה הומם ישיבה
לרכינו הם ורבינו הם משיב לו בכח בק"קקראקא.כן כהום בהקדמתבןהגדול
של מהר"מ להשובוהיו
�
גדול וביר חזקה ושם דףר"ז כתברבינו
ך
הםלרבינו אפרים וז"ל יודעים לבי ולב
�
י
רבינו אשר בר
נביו
ך
ילוווה היהה בך ואם לבך הוא בקרב
עין ר3יגו יונס תנזרוגדי,
ך
על לבי מה טיבך תש ממש שאל לרב
�
וסיין סטר ססדךס כח"ק)
העומד בישובך או אלי ואשיבך מתם
ודעהיך מורה לע�טמעהיך עכ"ל והרב ר' רקהרבינןאשרבןרבינויהיאלקלה)
אפרים בזה ובשאר השובוה כזהב בכנור
אבירבינויעקב בעל המור'
גדול לר"ה וס,ה משמע לי ההדיומ חיבר פירוש על הותורה ופי' המשניות
בפשימוה ראין זה רבינו אפרים הלסיד עלזרעים ומהרות ונרפסו,ופי'על ההלמו'
הרי"ף .גם התוספו' בע"ז דף לזר סוף כפי' מס'נדרים הנרפס,ואניראייניפירושו
ע�נ כהבו דרכינו הם הקפיד על רבינו לנזיר כ"י .ורבינו בצלאל בלקומי סרר
ועפרים וכתב והמורה יורה כבן מורר קדשים ומוטה מזכירפירושו .וחיבר הוס'
ומורה ועלי יערה רוח הבורא ,ויוהר על ההלמוד ויש בידינו הוספותיו על
לרואה בל הרמטובות מר"ת לרבינו אפרים קצה מס' כ"י .ועוד חמר הוספי תוספוה
והנס שראיה .בראב"ן דף קי"א ע"א על ההלמיד מלבד הלכוהיו נהלכות
דמייתי רברי רבינו אפרום מרגנשבורק הרי"ף והשובתיו הנדפסוה קלי) וכהב
רבתוך דבריו כהב ששאל את פי רבינו מהף�א שמיין בנימוקיו�ל הסמ"ג דף
שמן.
יצחק ודידה לו ע"ש .מ"מ כעת נ"ל רצ"ד ע"א בתשו' הרא"ש בחבור של
דכונהו על רבינו יצחק בעל ההוס' כן סימן שמע"חע"ש .ויש מי שכהב שהיא
� חיבר פסקי הומפוה .ובספר המגיד למרן
אחוהו של ר"ת ולא כיון על הרי"ף
ושמעהי מרב א'נר"ו שראה פירוש התורה ד"א) סוף רף ל"ו הכי קרא לרבינו
כחיבה יד ל-בינו אפרים נ"ל הרא.ש אשר קדישי ,וכתב מרן ב"י איה
ורכינו יהודה אביו של רבינו הרקח הי' סי' נ"א משם הרב מהרלנ"ח שבספרד.
שואל שאלוה מרבינו אפרים בר יצחק החזיקו הרא"שלרבןוכ"כ בהשופה מהאי
גמייש נשויה הרשב"א סימן אלף קיא קארו גמוף תשובה סרן א"ה ומה"רר
ונפסקי מהר"מ ריקאנטי מימן ח"ן בצלאל בתשובוה סימן כ"ס ובהשובוה
�
רבינו ברכיה הלוי כ"י
�
ע"ש
הרא"ש .מהרת� סימן הצ"ה דיו משמע
�ל(נ) מןקך"ךאריה
בןהרב
קצת דהיה הלמיה הרמ"ה ועיין
בית הדש השונוהיו �ש הרב כנה"ג בא"הסימן פ"ב הגהות
בשוע הרב ב"ח מר אביו בשני חלקים פית יוסף אות י"מ ,ונראה פשומ ההוא
ובשו"ת גאוני בתראי :קלי)
מ"מ בהרדב"ז וצ"ל מהרים במקום הרמיה
�
הרקח�טיין רקח�ח �

חיים

יידה
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�
ק-ד) וט" תתפסד"ן זפ-ק קר6ק� 6ח-ג �ד"ק חע(טסין ע' שקדמת ג"ח��ח�כגו ת1סר"ב�ס�כ�קפיגטס1כ
�ר'
קלה)�גט�ת רכ'ג�1סרס ג'�ת1ס 1ע���� רגיג�1ח� עמ' יר'
מסכיו
ו� מ
�ר' ���רפת.יס�ס �יג 6ס.
� ס-ג נחרי קכר1תרני מסר-ס�סמ�חרת�ו"ד שים�פטירתי
סכרת ת6סגגו
מ�
��כמק�
דסר�ט סי' חתנו ס( תסר"ס�ס לותק ד�ד� �ס טתק סאל"ט
�ס�ס1כ ,רגו כתפ'ססהקילס מס
,
ת
) �ט
�ףטופי
כ"ח מגסס
ט
י
ט
�
ס
ס
כ
�ס סגת
�
תגס תסגכד כגכ1ד רכו�קשת �ע
ם
ר
ט
פ
�
ך
י
ת
מ
ן
ת
ח
�
וס גחקק ט( נ�תס סג6ס�ס�ס1עיתיס גחיפי"סי
ס�כמותס�
סר�ס ע'�מיס לסריס ט' תרחסו1ן וכת"ס
�
יטר �ס' ק"ט ויתוק ג'טיגת�כ1תי� 1ך נג'ס לחרי פעירת
פ
טג
�ס
גסרד��ג"ג מלסגן מחת כגו רכ'ג� 1סקס
ע ג-פ
כ���� ת"ס כלפגי וכרזן למתוגת סר�ס גרפס כפטר ט' זפפק��� ט"מ �� פ-ה כ' סייזי
�
טעות גוס
גתחזס�כן��ן ס(ז ותטעתיק�תעתיק
�
קלו)�ס(יטס��י�י 6מסחט עי' ס"ך��ל ס" קכ"ע���
��

פ
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מערכת

�

נדרלים

א

וכן כהבהי בעניותי בקונמרם יעיר אזן שמעתי מאים גדול שהוא ראה פי' על
�
מערכה האלף דף יו"ד סוף ע"ב
התורה שחיבר הרא"ש כ"י וכן
דע לסר� סגלפס בספל �רחף וסר
�"חןןגסיסת כהבהי לעיל .וכפי�ה יקערו שרבינו
יגת סר�ף ג6ע,ע�מ,
קשות�סר ס
ס
�
ר
ס
רם�ק1מיס מס בעל המורים בהקדמהו לפרפראוה
' סל�
ומקד ס:י נמוק�.וסף .סוסיכר

תטסק� מח'כר סוגות קטנות גת1ך פסקת ע"ד סוכנת שנדפסו כוהב שהוא מלקטמדברי הרמב"ן
לי"ף
���.ר �פס 1כתנן ססק' סר�כ ��� סרב הדברים הפשימים ויחבר אליהם איזה
מעדקע"מןרך .ו7י 6כתו�נר� תןכר' סרן�ד מבלגי פשם או מעם ע"ש ולא הזכיר פי' אביו
ע"כ�סר�ס ס
דף
�ירס�גו'�ך�ף וגס עכס הוא הרא�ש .אם לא שנאמר שלא הני;
ת ��
נתוך���
ו
כ
י
ס
�
ת
�
� קלח)
לידו והוא דבר זר
גתמ,ת 1כ
��ס �
סוכ ר�ת' כס' קרכן
גג� כ' ממס סס"ך גס' תקפו גצן ס" ת"ו סי' וו"ן הרא"ש מהקדמת ס' פי שנים והוא פי'
� �סר � �עלס חגות מתמרס עסקו
וחג'
הרא"ש לסדרורעי' נרא' שהרא"ש
מי
�ף �סו פירוע ען דגר' סר�ף
ור
סכיכצס
�כנו1ורו�עסמבס( פי' גם שיהא מהרי משנה ,ועם"ש במערכה
סו"ן רק �� טסו מחכור קר�ף ומן ח
חגור�הר� .ר6סכן מ�כ1ת קטעת�מקנתן�דפס'ס ב' קלמ) ולפי מה שירענו דהרא"שפי' כל
רייף ��� סר � סכיכ סר�ף�מק!תן ��� ס� הש"ס בררך פי' כמו שנדפם במם' נדרי'
הכר�ח 7ע � קלז)�� סס �ט�ר6ס סחט
���! וראיוניג"כ פי' הרא"ש מנזיר כ"י ומביאו
ח.גר סכק��מ�1סם כ������ן�טפות
�
פ
ע
רי"ף כ� �ן�ר6ס תמ"כ רכיו�רוחם כהקדמת בשיטה מקובצת נזיר ורבינו בצלאל
ספר מתריס�מתכו:ן גדכייו ומת� סרכ�ס�דרך בלקוטי סדר קדשיםכ"ימייתיפי
� הרא"ש
גסק7מת 1ג�ך�ר6ס סנו:תכ ,גע.ן�פ� וגן�ר6ס וגם הוספי הרא"ש .א"כ אינו רחוק
מס� סרכ כס'�וחסין�ף ק' ע"כ וו� ח.גר���
�
שפירש נ"ב שיהא סדרי משנה
ע!
התנמש ע"ן וכ מפס ו� טס מס כס1כ.ף
י ר� כע!�ת1ספ1ת�מ� 1תכ ג��
ג
�תב�גן!תספ"1כטס ר�רבינו אשר מלוניל הי' בזמן
יע�� �ר� ���ס זכר .סך
פןיפ
מ
�
ריי בעל התוספות כמפור'
�1כוו�ר;תכ�ן�� �עתן
ו?י�ו
 ,מ�ת�.כן .סר �
ו
נ
י
ב
ר
כת:וכס סי� ונס מטגע מסקי�ר � טייס ו6ומריס בתוספות קמא דף מיד ע"ב והוא
� אשר שמזכירים בעל ההרומות והמרדכ,
�ף�וס סחט�קצןיעת
ן 6גתמכר 1כדרך פ"יסר
וכן תר6ס מפ��רק"ם �סדו ורט.ס�טסרות�קי!ר
פ.ר� ונצו�מחן �פע�ס מוס.ף דכל .וגן תרסס
מח1סס .סך �ע
�ות.
�ףק
�,ת!וו1ד סתק!ר סת1ס'�מ1ס.
�
��גסן��ן�כ
ץ;ס �מא' ז,ת' ע
�ק� ע( הרצ"ב�ם ��ן�ן�ף גמק1ס�תן
גמקוס�ח פוסק�פך
גתיד6י� תקפ� �טת'ק�בון
י מ"ב כמקו� :ד ג��כר��מ� ת6ן.
ן.יףוסותו
��גרגן.ו�טכירס �מדת' כזן�� דוך�ר�כ
�
ג
מ
ם
י קומג� כ�והי1
גס גתס'ככסכויףרות ותריס �גי
נגרי��ות�ןי"ף ���וו'ע
ע :זרך
י?����חר מג��טת�
�
�
�
זרך � דרך רכים�ך � גס
וכן
�מי כתו,
גפך
�ותג זכך' דגמו���
�ק�1וןע'ם����
�ון�ק��
��סג'ר' �גמק�� מג��עה�� 1ט
ף
הרשש היכר ס' כאסור וההר ומזכירו

עי

�
יג

�ף

י"

הרדב"ז בהשותה החרשות אשר
�
נדפסו ב�ר פיירדא סי' תם"ט

והגטי"י ואינו הרא"ש אביו של המור
כמו שכהבו ז"ל וגם הכלבו כשמזכיר
הרא"ש מ"וניל א.
היאיש כינהי�ל
א"ה
נ
י
סוף
מפלי�א כמרט ה שיורי
סינן רצ"ד
�
רבינו אשר ששכיר בקל התרומוה סנר
הרב מה' אהרן אביוכ ז"ל כהשו'
בי באה בשו"ת טהרשד"ם א"המי' רמ"א
שהוא הרא"ש אביו של רבינו בעל המורים
וכן תפס הרב מהר"מ מלובלין�ל בתשו'
מי'י"ד .והאמת הברור הוא שהוא הרא"ש
מלוניל שמביאים התוספוה .וככר ענין
זה הארי"ך אוהו הכהן הנדול הרכ שפתי
כהן בחים סוף סי' ק"ו והרחה בארווה
במ �צם
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ע"ר וכגר
קלז)�ג� מ�ן�ל�ב �כת ס-פ ס�ס וגוס�י( ק!ת קוס" סטיו ב"ח ס" ר"ג
קסי
י רמ� ��
�
סמלתי �דעת ס ��סר � �� יכריז כסחם ור� ורמכ"ס מחו(קין �גר דעתוסג
�� סו 6דגר במזויכ.י ג� וסתם מ:ותי:ו עם פ.רס� סו 6יסמוך מסוס.סססוטס�יסי"
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