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משנכת

י

גדולים

א

ובמופתים דלא אפשר שהרב ההרומות
�הטור
יזכיר לרבינו אשר בר יחיאל אני
�מליבלין ע"ש
�הרב מהר"מ
והשיג על
באורך קמ) ונם הרב כנה"ג כתב כן שם
במהדורא קמא .אלא דבמהרורא בהרא
הביא דברי והרב מהר"מ מלובלין ושתק,
ולפחות הול"ל ועמ"ש בנדפם .כי אחד
הרואה דבריו במהדורא בהרא יסבור
דשתיקה כהודאה:
רלח) שקנינך ארשך בן הרב ר' משולם
בם' המים דעים סי' ק"ך
� קמא)
מייתי הלכוה יום טוב מהרב ז"ל

��
�מהריר אשר
שרם�עי.וסטיי
טומרים כמ"כ�

קונטרס אחרון

י
) אלקל'אקגןדריסהסחני

נסה

והרב מהר"ש יפה בס' יפה קול פירש
בדף מיד חבם גדול ושם דף י"א
כתב דלאנרסינןליה .אמנם הרב מהר"ם
די לונזאנו גלה מודו דהיה אחד
מעתיק מפרים ומדרשים והיה לו בן
אחוזיו ושמו אלקליאון ובכל מקום שאומר

המדרש חכמה או תורה כוהב אלקליאון
כאלו מהפלל שיזכה�לתורה .קמג) ולכן
�
לא נרסינן ליה
�נ) אחרוני הרבנים�עיין נסיני

סר"סוגיס�

ב.
א) חיבר ספרו הקדוש
�רבנינו
הלבבות
ה
ב
ו
ח
ן
ו
ש
ל
ב
הנרי
�שנה ההקכ"א לאלף החמישי כ)
נו
מק
זה
יו
ירא בספרו ובהקדמתו יראה הוקף
קדושהוודבריו חייםוקיימיםוהיו למאורו'
וכבר לקם מפניני אסריו הרב ראשיה
חכמה .והרב צרה לדרך קיצר שעריו
בעשרה פרקים בתום' מספרים אחרים
לקרוהם בי' ימי תשובה עי' בספרו
�
נ)
נראשךמסרקמטא
חיבי פירושו על התורה והי'
ה"מ.ר הרשב"א ,ורבים חשבו שהוא בן
הרא"ש שוד בה ספורי"ם יקננו ונכתב
�הזכיר
בס' עומר השכחה .ולא היא�.טלא

בחיי

רבינובחיי

לא הראדון ולא בניו הרבנים.
בספרי
והרא"ש יצא מאשכנו בשנת ס"ו ג) לאלף
הששי .זרבינו בחיי חיבר ספרו בסרקסמא
שנתנ"א .והרא"ש בא למוליטולא והגדול
שבבניו רבינו יחיאל .ועוד שכאשר
המחברים כתבו הרא"ש ובניו לא�נזכר
�מוביר
שם רבינו בחיי .והרב צרה לדרך
חי בנים שהיו לרא"ש ומזכיר שמוה כולם
� ועוד שלא
�היובר רבינו בחייי
ולא
�
הזכיר לאביו בלשון כבוד רק בר אשר
רבינו בחיי כהב בסוף פ' חקת כהב מורי
י הרב הגרול רבינו שלמה נ"ר בפי'
ההנדוה אשרחיבר ומוכח שהוא הרשב"א.
שיין בעין יעקב סוף פ' הרואה שהרב
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מערכת

ברזלים

הכוהב מביא דברי הרשב"א מחבורו
לאגדות בפי' הגדה ההיא דקאי עלה
רבינובחייע"ש .וכן כהב הרבמ'יוחסין
שהוא הלסיד הרשב"א ועיין בהקדמה
�
רבינו בחיי וכן כהבתי לעיל בפשימוה
ינאךן��עיין�סר ע"נ
נ) ר1ב
ב
י
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י
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נ
בח"כ)
ד) כ2ךקך"ך בגיר
ך �בן בתו של הרב
בע"ס זרע בירך) הפליא
עצה הגדיל תושיה וחיבר כמה ספרים
על הש"ס ועל ר' מירים ועל הפרשיוה
ועל ההלים כמו אלף ומאהים בויגין שהם
פלינוס בקירוב .ואירעלועסקביש ששללו
וצלו הס' ממנו ו) ולא נדפס כ"א על
קצת ברכוה ועלס
 ,בראשיה ונקרא ורע
ו
ל
ש
ך
ר
י
ב
נאץ
בירך ח"ג וישא מ ובוצע
ה' ובודאי שנראה מזה שנדפם כמה גדול
כחו ושהוא מלאומעין נובע מקור חכמה:

ו לנכור שור בס' פענח רוא
ס)רבנינ
מזכירו כמעם בכל פרשה
וגם בפי' התוספוה ובם' מנחה יהודה
הביאו אותו בכמה דוכתי ובשלשלת
הקבלה דף לים ע"א מביא מסמ"ק דיני
נימין רבינו יצחק מאורליאנש המכונה
בכור שור ,ח) וכעת לא חזינא כהאי

�
סימנא בממ"ק שם
ו) ב2הך"ךבנימן אחי בע"ס שבלי
�ט)
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�
הלקם�סיין רגיגו נרקיס)

� מהי בנימן

איםפינוזא�טיין

רניגו�נרססין'
וטיין�ית
עזרני
�
סטור .יסוך קיום
ה"נ)

ט) לכהר"ר בנימו אשכנזי תלמיר
מהרש� ומורים חיבר
ן�א) והיה בזמן הרב
שו"ת משאתבנימי
ממ"ע ומהרגם מלובלקי ,ובנו של הרב
��ב)
הוא הרב נחלת�עקב על רש"י עה"ה
י) מהר"רבנימן וואלף�ג) חיבר
עיר בנימין ב' חלקים ,ח"א
על עין יעקב ח"ב .וח"ב על אגדות
�
יר'שלמי ורעים ומועד
י�עיין מ' חנרסס
י� ב�בני
א)ב
מ)ן�ז
�י
זו�י

ז םטראברםון �טדי ת,
�נ) בן'בניקו
�
יחי
��טר�וטו)
יג) כ2ןהך"ך בכיסן הכהן ון'ל אב"ד
בקק"יריגויו תחלתומקק"י
אלישאנדריא די לא פאליא ולמר חבטה
הקבלה מהרב עיר וקדיש הרס� ז"ל
והיה מפורסם בחמידוה ויש לו חהימוה
על השובות במפר משאת משה ום' שמש
צדקה ,וחהניו היו גדולי הדור מ' ישעי'
באסן ומה מנשה פאדובה ז"ל .והרב
המופלאמהר"יאירג;�לישב�ם מהרב"ח
סת
הנוכר שבעה שבועו
 ,ללמוד ממנו חכמה
הקבלה .ויש לו
בבול בנימין וכו'
כמ"ש בשה"ג ח"ב סוף מערכת ג'�טין
� מי)
ג� בנימין בח"כ)

הגה מנחםציון
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ה)�מ"ס כיוחסין כסס �מ"ג כ'כ� ט"מ סו �6י
�
� ח) וכן ס� כת1ם' מוחנת �ס ט"מ
� וכמגס ס"ן נסוף מס' סעתקת' סך3ר.ס כבריכות ע"ס
ט) וס� ר' כ�מ'ן גר'�כרסס גר'�חסל ר1פ 6ממספחת סע�ס �מחו1ר ר1מ�����6ס פ�טיס�תס מ6ד
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�ך�רדם ,פקחעין�דעת ,ס' ת��ת
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����גער שעת ,מס
ר רו7ס בר'�גרסס�כי���6ר"ת חוק �מן)���� מוס ט( כע! ג�ת
י) ונך סי' חתיתת 1כתמי�:ע.
�י
ג! חון וגטקס ס:ג�ס �מ
 1סוס �ם נסטר כסס וגב
י1ט'�תו�ת רח'�כון) גמח"ט גמעת
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� מתח!ס גס כ!כ1ג�גמ"ס
ס"ת מצמר מוךגי מךיס!ן6רף ס��� כטפ� כוס��ס.ר� כדסוי� כ!כוכ�מ
�ו סם ביכין ג7ו�ס
גמרי ויזוע מסמכו כס כמיס נ��ס כמו סנ' כממ"ע ססי'�ת� עומחסכטסיות וסג' סר
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�חר' ססכ� ג6חל�ס ומ�� פתו גס גפ"ק ����גמ"ס
עול�� סחי ס' כסס מ"כ וקנת
גתס1כתו ס
�
� פ' ע"ם
יב)��� ע� כן כסב�גרסס�ה"�גו"ק גריסק ���� גווון סת �ט גמא גמרת כ"ח סחדס1ת�ס�ת
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�
יג) כסג"מ סמ � דרסן�כ�ק ומ'גר6ר�����מ'ן התן סרכ וו1סר� סג� מ"מ ת"ק��� התן סג'
ע( מג"ח ,וחתם סי' סג"מ מן�גן"ק
סג' כע! מטס מסם ועסקת ג"ח מס"ט ופ�י ח"כ
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�
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וק
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�
יד) לקמן כ�ת יו"ן תיר
� סו)��נ י"ג סכט ח"ן�קו! עגב ח�
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מערכת
יי) מהר"רבנימן

נרולים

ב

מערי
�י

מ

כנ) כמוקך"א בנילנן

אביר בסדינה

היה מעה"ק ירושלים ת"ו

מרקטי)�סייןשטמי מנית
�
בח"כ)

ירושלים היו והיה רב כשתי שנים והיהה
מנוחתו כבור .ואחר סמוך בא מורנו
הרב כמהר"א נחום ז"ל והיה רב בעה"ק
�
ירושלים ת"ו כעשר שנים
רבו של הרמ"ז
טלעמ'בכרכמן
�
עין מ' מסם זכת)

בימי מרן לא הזכירו בבית יוסף .ועיין
בשו"ת זקן אהרן סימן קצ"א ומהרש"ל
בים של שלמה פ"ח דקמאסי' ע"ח וגבורה
אנקים להש"ך דףו'ע"ר,ועייןעוד בשויה
וקן אהרן סי' קייט ובהשובת מה' יצחק
גרשון מרבני ויגיציא הובאה בתשובות
מהרי"מ צהלון מימן קמ"ח במ"ש משם
�
מהר"מ מפאדובה ע"ש

דבהי

והלך בשליחוה ערי פרם ואח"כ היה רב
במצרים רבוה בשנים ויש לו
ל
�ייחןתיזמ"לותבעס' כנ) כ8ד;ך"ךגנניכן בכ"ל מתתיה
קצה תשובות הרב מהריי
מארץ המוריאה היה בזמן
שערי ישועה ושמעהי כי הי
הפהמפולפל מהרד"ך ומרן ומהר"י מאימאצק וחיבר
בעוסק העיוןוכמנ"מ היה לו על ררושי
ק ס'�נימן ואב שנת רצ"ד .ואף שנדפס
הרב האר"י ז"ל וזכה שהזר לעה"

דילוי

טז) ככ8הך"ך
הלדי תושב
קושמ'��עיין זר זסנ
�
ח�
� רבי בנימן הלוי במ' יחיאל
עי� נגעת�גימן נמ"נ�
זהלדי ז"לבן הרב
יח) כ8דןך"ךבניקו
הגדול מהר"שהלויבן הרב
עיר וקדיש כמה' בנימן הלוי �ל רבו
של הרמץ �ל דיה אחד מרבני עיר ואם
בישראל איזמיר יע"א עם הרב מר קשישא
מה' אליהו הכהן ומורנו הרב מהריי
הכהן ז"ל .אפס קצה מחידושיו מביא
הלמידו הרב יד אהרן בספריו ויש לו
�
תשובה בשו"ת ארח לצדיק

בנימן

כי) מהר"רבנימומאזיס

ארר ור"מ

מקיק צפה עיר קדשנו ת"ו
הוא היה תלמיד מורנו הרב מהר�א נחום
בעיר אינדירני ואחר כך היה מרבני
קושמאנדינא .ולעת זקנתו הלך לעה"ק
צפה תוב"ב וקבלוהו לרב ושם היהה
מנוחתו כבוד .חיבר ספר מגילת ספר
על הממ"ג ונרפס ח"א לבדועודלוחבורים
רבים ככתוב בס' הנזכר ובהיותי בעיר
בהי בדעות קויטטאנדינא יע"א ראיתי
�
קצת חבוריו בכ"י
כס)כמבז'�דוב] ונעך נכד הגאון בע"ס
נאון צבי �טחן מ'�כ' סנ�

�
סורווין)
יט) כמדקך"ך שנירמז בכיך מאיך כ
� כ8ן*ך"ך�יששכר)ונעך כ"ש�טיין
ש לו תשובה
הרוי יי
�
�
מתגת עוג�:מ �
�
בשו"ת אבקת רוכל למרן מימן ע"ר

כ) הרב בנימו מושאר במיהי"י כי)מהר"ר�יששכי)בערמאנןמנ"ל
אברהם�עיין מ'������
ס(ו��
)
ח
כ
ך
א
ל
ו
:
נ
נ
כמדקר"ר
מ' מיתי
אשכנזי
ן כמלמד אחד
תלמיד הררב� ומה'
כ� כמה'הנניל

��ז)
עיין רכס�ו רכות�ח �

מרבני

�

ישראל די קוייאל כמ"ש ריש השובותיו.
והפליא בעסק התלמוד בשקידה עצומה
במעומ שינה במיעוט אכילה וכו' כמ"ש
ריש סי' ט"ו וחיבר שימות על ההלמוד
מקובצות מרבוואתא קמאי ונדפסו ע4

איומירבזמן הרבכנה"ג ותהום
בהסכמה ס' כנה"ג מהרבנים .והוא היה
רבו�של הרב מהר"א הכהן בעל שבס
מומר וכו' ואפשר באשכבתיה והוא דרוש
ראשון מספרו מדרש אליהו
�
הגה מנחםציון

ציצה

�
שו)�מג�ס גסס ג�מ'ן ��ף
ך � ט!
�
יז)��ט �ס�פ
ח� � ג 6וגר�
טרנס �� ס� כטט1ת���� עע מטס �מסגר �כח"ג מ' �ה)�ר6י'�וט
�� וגע( ט"ב ס" מגסס ג"ג כטרללן�גמ"ס גסקומת�1כסגר גער נסרכ טכס�טת� כ"ן סטג�ס נערטן
ט
ר ק:ס טק1מ 1ג6ן�
סג� מק"ק סעכרס'ן ,ועמס� �ת��ן תג"ו�����ות

ים.

געי

מתעת

�
גסוס נגר ס� גת1גס קוסי

�ס
ן ס����וי�,ג
גס
�
יג
וטולל

�
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מערכת

ב

קורמם

ביצה כתובוה קמא מציעא ,וראיהימכ� הרב בצלאל כידוע ,ועכשיו שבאו לידי
על שבשוה וחולין וסרר קרשים וגיטין יד כהה לקטתי מהם עלו זה בקונמרס

המבי"ט ח"ג סי' עין

סוטה נזיר�ח) והרב
רכ"ה מזכירו ,ובהשובת מהר"א מונסון
והרב מהריק"ש כ"י הוא חותם על נמה
פסקים .ובם' שבחי האר"י זצ"ל כתוב
שרבינו האר"י היה הלמידו בפשמ ובס'
קורא הרורוה דףמ' חולק .ואין הוכחהו
הוכחה וכן ראיהי בקובץ כ"י שהיה רבו
של האר"י וכהוב שם שהוא בימל שם
נגיד בארץ מצרים משום מעשה שהיה.
ועהה] מקרוב נדפסו שיטה מקובצה על
בהרא ועל נזיר ואני ססהפק אם הם
מקוכצוה מהרב בצלאל .לפי ששמעתי
מחד גברא רבא דשיטוה אלו הנמצאות
בעיר איזמןר הם שיטוה מקובצות מהרב
מ' אהרן לפפא הרב המחבר שויה בני
אהרן שנם הוא עשה פעולות הרב בצלאל
� ובם'
כמ"ש באוה א'�סיין מ'���פפ
קול יעקב להרב מהר"י שאול בחידושי
הלכות בנזיר מביא משיטה מקובצה נזיר
יגם שם הביא משימה מקובצה לנדרים
ע"ש .ובספרגופן הלכות מביא ממקובצה
ליבמוה
�
רבינו בצלאל אשכנזי ,נודע בשערים
מעשה יב כשיטוה המקובצוה
הנרפמוה עלי"ס פיר כהובוה קמאמציעא
בהרא�אף דאפשר דבתרא שנדפסה אינה
מהרב�ן'ל כמ"ש לעיל) וראה זה חדש
שבאה לירי�שיטה מקובצה למציעא כ"י
מהרב בצלאל ז"ל והוא חומש או שהות

בס"ד הההלה והתפארה ורוב

ההודז
כה
וו
א
י לאל חי העולמים שזיכני לכך
ברוב חסדיו והמון רחמיו יה' שמו לעד
ומרומם על כל ברכה וההלה כי כאו
הי מדפיס
לידי בהיסח הדעת בעוד שהיי
�
עין זוכר ויהי לנ"מ:
כס) מהריר בצלאל הדרשן המופלא
יט) חיבר מפר וםע(מודיה
שבעה דרושים נחמדים ומהוקים קרבן
שבה על עניני שבה ענינים נאים .והי"ל
הרבה דרושים וחיבר מ' ויה רענן על
ההורה ולא נדפסו
�
�ראיינ
ך ברדך ברבי אליעזר הזכירו

רש"י'פ' וארא:
רב
�� מה' ברור
משאלוניקי הובאו דבריו
בשו"ת הרב המבי"מ ח"ב סי' מ"א�
�נ)מהך"ךברךךאנסיךבזמן מהר"מ
קלעי�ומהרחיש אחד מרבני
שאלוניקי וחיבר שו"ה ושיטוה ,ובם'
דורש משפטמביא חדושים ממנועל ח"מ:
�טיין מ'
�נ) כןך:ך"ך ננרךך

בן אליקים

�מן
ני
ב
יסר� נגימן
י רב מובהק
�י)כמדץר"רבמריךברציפי
בעה"ק צפת ה"ו והיה רבו

של הרב המגין ואני הצעיר ראיהי ס'
�
א' מחבוריו כ"י
מהסיטה מקובצת סציעא הנרפסת וזה
� �ס) וכהר"ר וויזי
ר אב"ד דק"ק
מוכיח כי הרב ז"ל עשה מהדורוה�
)
כ
ברעסלא חיבר קצת שו"ה
שראיתי בכ"י ה.א מהדורא קמא .ואח"כ ונקרא הספר מקור ברוך ונדפס פעם
באו לידו�וד מחדושי הראשונים ועשה שניה באמשטרדם על יד בנו בתוספוה
מהדורא בהרא הוספה מרובה על העיקר
קצה שנת הקל"א
�
וזה ברור
�
ן
ו
ך
"
ך
:
ך
מ
כ
הרב ז"ל �ו)
ש
י
ך
ך
ר
נ
נ
לי
ועהה ויכני ה' ובאו לידי בללי
ב
השובהבס'פני משה ח"
'
ן
נ
ו
ש
א
ר
ה
י
וזרועו הואקבצןמחידוש
�
סי' ה' וחתימה בספר לחם מתרים
וממדר עולם להרמב"ם שהוא על
י
ל
ל
כ
ההלמוד ומכללי רבינו מעריה גאון ,וכבר �� רבינר ברוך מארץ יון ורבינו
ברוך מרגנשבורג .בפסקי
הרב גופי הלכוה מביא הרבה מכללי
מהר"ת
הגה מנחםציון

ברוי

היים

���
יח)�גס' תלג"ג ודפסו נס ע( ג' פרקים ס6חר �ס כסוף מ" סת�רי ט( סכת�גס' תונח כפרס מס'
מ1מ1ת כג1ר1ת�ת�ן�גס'�ג( יטקג ע( תס' ס1עס גרג1ת גירס �ריס ניר�גי'ת1ת�גס"ס �י(נ 6נ7פס1
סגס1תי�1חי' וגןסיר קדסיס��ת תס' ח1ן.ן.
יט) תק"ק ס(י1ק נ"ר ס(תס תק6גרין ות" ס'
סרמ1ן�טת"ג ס' כ"ס)�ס' עצרת ס!מס �� סגרקס
�
ס1כ 6כספרו קרנן סכת ע"ס
�
כ�תג�ס גרזך גטנד'ע גמר כססגתת 1ע"ר����ד ת"פ)

יס'

פיה

סי
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מערכת

נרקים

ב

מהר"מ ריקאנמי מביא הרבהדינים משמם
�
וכן במרדכי ושאר גדולים
ו ברוך�בן יצחק) תלמיד
�ת)רבינ
ר"י הזקן בעל התוספוה
היבר ספר התרומה בדיני אמור וההר
וכו' והוא חבר רבינו שמשון משאנץ.
ובתוספות בזבחים בסוף כמה חבורים
כחוב ברוך הוא רבינו ברוך הנזכר:
�ט)רבינוברוך בן יצחקבן אלכאליא
�
טין ��� סר5ס,ן)
�י) מהר"רברוךכ"ץראפאפורמ
שהיה ר"מ ואב"ד בק"ק
פיוררא זקן ויושב בישיבה�כא) ובילדוהי
מדי עברי בשייחוה מצוה ראיהי בעיר
הייצפילר לבנו מה' אריה שהיה רב שם
�
ומארלי כמה חרושים מהגאון אביו ז"ל

כ

ת� רבינו ברוך בר שמואר

נהשונוה מהר"ם ד"פ
סי'
ההע"ב שואל מרב.נו דוד ברבי
קלונימום_ והשיבו לו רבינו רב"ק ורבינו
הרקח ושם בסימן ההקל"ג יש השובת

�
רבינו ברוך בר שמואל
ת
� רבינו ברוך�בן שמואל) תלמיד
רכינו אלעזר ממיץ היה
אשכנזי מעיר ממג'נצא .כן מצאתי בקובץ
ישןכ"י .חיבר החכמה כ"כ הרב בית
חדש א"ר סי' ל"ז מעיף ה� כה)
א"הד.ס" צ"א הגהה
וחדתיה להרב כנה"גשציד
ב"י אוה ח'
ו
ע
ב
ר
ה
ברור
ממגנצא שהביא המרדכי ורביה ברוך
מארץ ען�טמביא בהגהוה אשר"י הד
נברא רבא הוא ע"ש .ולי ההדים נראה
דתרי הוי וכמאי דכתיבנא בעמותין במפרי
�� מהר"רברוי מפולוניא כב) הקמן ח"ם שאל ח"א סימן ס"מ בם"ד.
ן בם' קורא הדורות דף מ' עמוד כ'
י חיבר' מפר גדולה מרדכי ועיי
ודף מ� ע"א
על המרדכי ופפר אגודה אזוב ע" קצה
�
�
ח"מ ונדפם שנה שע"ה
�
ת
זלג ר:ביבו
י הזמרו
ש
ד
י
ו
ר
ב
�
י זלה"ה אחד
רבינו האי נאון בהשובה
�נ) כ~הך"ך ברדך
צאאנ
ה
"
ו
ש
ב
הובאה
ו
ל
נ
מהר"ם
ש
י
ו
ק
"
ד
ן
מ
י
ס
ן
ו
מ
א
מרבני
קמ"מי
איזה תשובוה כ"י אשר מפיו יקרא ובם' הכלבו סי' קמ�ז כתב וכן נמצא
ותלמידיו כותביםכי הוא היה סגי נהור
�
במפר ברזילי ע"ש
ן
שלא ראה מאורוה טיסיו והיה מעיי
)
ה
מ
ך
"
ך
ץ
ד
מ
ב
י יעבץ הרב
ר
י
ו
ר
נ
ג
י
גדול ביושר ועומק העיון חריף ובקי ואנכ
המהבר
לשון למודים
איש צעיר בלכתי לנא אמון זכיתי על המורים בפלפול עצום ולשון ערומים
ונתבהמתי מהורתי כמה חדשים תנצב"ה
� דרושים נחמדים ועל לשונות הרמב"ם
חנ) כ~ןקך"ך
מלעי תלמיד וקראים ודרושים טמר אביי .והיה חתנו
מהר"א המון חיבר שו�ת של הרב מהר"א תאמו הרב המחבר רוח
מקור ברוך ושקיל ומרי עם מהר"ש הלוי אליהו .ותלמידי הרב כר,ילי הנזכר שני
הזקן ואחיו מה' מרדכי ,ובספר קורא המאורות הגדולים הרב ההנו מה' יהודה

�וז

�

בריך

הרורוה הפליג בשכח
תורה וחיבר כטה חבורים
מהר"מ :כהגנ)זכר אושהכרנבזישער��
בהורה יכמעשים ע"ש באורד
המלך על הרמכ"ם ספר נחמד
�
מאד ויהללוהו בשערים המצויינים
חד) רבינר ברוך
עי'ן' יכ'גי כ�ך �עדן תט) כ~הך"ךברכיה בו) תלמיד הגאון
� כד)
המקובלבעל מגלה עמוקוה
יון)
חיבר
הגה מנחםציון
כא)�ט�ס תסס מאל ו��� ג�כ גע( ת��ת �ס-כמ
געלו"ס טטחס כין�כ�ק �כ�ן�כססגמס�ס'סיגם
� חתן סג'
תפזורת�טכס�ג!�ת� ס" עסק גתע�ת
ס
.
ס
1
נ
.
ס
�
�ס
�פ�ק"ק
גר1רס ��� מ
��

מרגנשפירג

�ע,ס ט:ס�ס�ך מ' תקר ג"ג �מן �ח פסה �כען�.ע"ד דחיס
�6ר3
ס1רט
ג�יס�ס"�כ"ן כפ�רד�6ותר
�
כסספד 6ועמרת �ר�עמס ס" �ט
וע�
יע�
�
ק'
נו'
כב)

פיטה ס1פר'ס �ת � כג)

�ת

� כד) �� רכ� גך1ך �ר �חק
��
כס'

סחכמס ח1ן'ן פג"ס�סע1ר �סר1טכ�נ"ג
כה)���וס דכס � ס%ריכי ב"פ וכ"כ רג��ר1ך
�י
תק
ן
����עכ�ת מסריס כ� ר"ג רמ"ד תפ"ט תרט� �תתע"כ ע"כ ות" ג"ג סוס�����ת"כ סג
כ'

סחכטס ס"�כ.

טסר"ס�קסס י
�תר�1הר'

��ד ס
� ר"מ ןרכי� נר1ך �ט"ס
מ1סר�ס �ט:ו6סן
�
� ס1כיר 1נמס פעם כררך כן �נ
כו) וגס סי' חתימתו כרג
� גירך�מ�ס גת1סרי������� ו�
�ס" �� ודיין ס"ק��� נוטן
סג'�ע( תג"ט�תי�ט חתן סגכיר תמ"ס �� תעלס תח1ת� סג' כע! ת�ט�עכ�ת ט� ס"ס�טסר�

מ"י

כנגס-

ספירי

סי
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מערכת

�

ב

חיבר דרושים נחמדים והם ספרי ורע
בירך ח"א וח"ב
�
י ישלו השובוה
ג)רננינךלוחכיה
ו
ר
ה
אחה
והשובה
הבאתי בבריי
�
ח"מ סי' כ"ה אוה כים

קונטרסאחרון.

�בןציוק

נרולים

יפש ס;תכ �חן ק�ס כ���
�
ר1ם,מ .סמי ממתים כיי�1קר�5כ
טר
��ד�ו�ן��ן י'חיה
� בו)

י�תכ לקכ"ס פ' ע"פ�רף ק' ע"כ�מ�
כ)ננר~נב

ז6מר�ן
�� רתכ"ג�ר'�ס'�י�ר�ך
גרג .כך קר� ר;ג"ג�ר'
פסיק���
' כר
ס
�
חנפתך
יג
ר
�ס�.ומר
י�ן הזור ע���פס1ט���ת ר:כ"ס
ל' �הו �הו גזו( ה�ר ו� ק��ר'חיפתו
וכן מתכ6ר
רם�
� ק'ד1ם'ן דף�ג ט"ג ר"ג כרכ'
�ומי�לסממ"יוקן כרכי הכנמרת �� .ענן ר�
.
כ
ר
�
�וזן�מ�1ג�
סם כקוו�ןונדזו
ף
י�� ע"כ��ן
כדרו היה
� ה ��קר' �ה�רכ'�ס1ן תכמה וחריפות
�
הו
���ככע דף מ"ג���פ'�� טריפות דף�ו

�י.

ןגור'�מס פעמים�קה עק'ג6כן�� ט( סס"ת'
�פגי רנן גמ�� גרז' בס) ס,הו כנו ט( לכינו
כר
ק
קה1
יו; ווט המעטה ס"ה גימ' רכי סהר .ר"ת יעסרס
הרוג .מוודה ס.ס עם רס�ג
�� רג' ט;י,ד עס"כ.
ד3ך.ו�פן� ממ��י וה ר"ג כלבי ך�ר רגי י1ח:ן
ר"ע �� �הו 6רכן נמ��
��
כן
�וסריתעריה�קר'1כי
�כ:
�הוסע וכרג' ה� ג� סדור �דאר
וגן מוינו כקר5וה1
גמ�� ר'����ר'�הוסע
כרב�.קד1ס.ן דף �כ ��,ה� סקסה �ך ת� תייל
נדעת 1הרכ �פתור ופרח מהו רנן גוו�ן כגו מן
ה� ת!מ.ד ���
רכ� הק�ס מהר' רכ�
ר'��� ר' ס%עון�ר' הקלו
מסר,
י וגו'��ך ר'���
רכה ירכוות� 6קה ידכ� ותו�כפ' תפסת הסחר
מכותר דע(ס ע(�כ�קומ .ר"ע �ט� כמקוס ר"ג
�
דיסה�י � �� כות�כ1ת ט"מ
�� סרסכ"נ שהרגה.ה�כ' רכ� הקד1ס�ת��6
היה וקד��� מ! רכ� הקבס .ומה ססכ�
מדכר' הרמיקס גהקד �פ" המסיה יסחף���
�דשה�� וכפ' כ
�מתימערכ'ן ןף מ� ט��ל�ן
�חר פע.רת 1ס( ר3ן גוו
����ס ר'�הסע �הפר
חדיריו טמר רכ'�חי
ן כן נור' �� הר' דר��ואן
כן�ורי היה כך1ר ר"ג �כ:ה�כק'ד,סין דף ע"כ קמרו
ממת ר' טקיכ��6ד רכי �� רכ� סק�ס:
גס �ד1ע דהעסרס הרוג� .וכה � להוגו כשן
י
�סח
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קדס הריגת רסכ"ג�הריגת ר"ע�מ"מ כס'�וח
�
פ1ס�משטרדס דף �ד ח"ן פ"ט�סמח1ת
ואמרו כפ' ��תג .ןף קטת ע� מעסה כ6כ6

עי

ירכן

עי

ע"כ ודף ו"ן פ� וכע'רוכ'ן דף נ"ן ט
� �ח�ץ דף
כ"ח ע� ודף ס"ך ע"כ
� כח)
חנפתך סה(ך�� ר"גירכ
ומ"ש וס� כמתת דף ה' ט"כ כרכ' �מ
��� .מר �ס
�ר�ך היה
� ככר"ת6
והר
סמו�כר פ.רס דכר� כח�ן דף
�� כר"ג�כ'�כ'ך�ו��פ'רס�ר"גכרכ'
� עגמה כרכ' סוור �ע� וו:ו���חך נ� כ�רו � סה.ה כגו ס( רכ'��
�יס נדו( קרי�לכ� ר"ג
.
כ
�'ה כד1ר 1ס(רכ.חיפתן
ך ה�
ה סה
�כ.ר"גהוקןוי
ה"ה�.מה� �ס��ר� דח�ן�תס1כה����מ"מ �כ.
��
מהרש� כחכמת המה מס כמהת
ה� �כ
� ט( רגי הק�ס ט �
�
ומהת'מא ען הןג מזה �הוסע ר'ס פ' ע"פ שכתג להרשב"ץ כת�כ1ת� ח� ס" ק� הכך דכי הרמג"ס
�
כפ.ר1ס המשה מסחת הערס והג'ל �תה
ן ר� ן' ח!פת 6וא' ככ� דפרק'ן זמ"ת'
�
� לגצו
קרמל ר� כרכ'�ומרכןגזו! הזור נסינו אך שסיף�הביט�הרסכ"ן סס מ;תכ �� כ
הקיוט ה� ��� רכן ג
יר
'עתד" �ה� כ�תכ רשכ"ס ע�� ועונו
ס
ח
'
י
ס
ה
��ן כרכ'�ר"ס כרכ'
ה� חסן ןפ'רס כרכי ה"נכןרני��רב .ספ'רוס� 1פ' � ה�ו1ל�ר"ה דמ
��ק6מר' כס"ס ר"ג כרג'
גרו( ה�ר ק� ע( ר' ח!סת��6ן ספיר1ם כן� כלכ' ור"מ כרכ'�� מתרחיפרט
ו כ:י 1ם( רג� הקשט
�ן ה��ה�ן רכ' רק ה� כצו .סררה�רכ�ת �� � כרכ'�ס1ן חתיכות�קמול וה� זכר הקווד מע�ו
עקמו .ומ"מ רסכ"ס גך� הדור ק� � רכי�וסיעימו
�
� ���ר .ככ� רכ� הקדום
ו��כ.ו והרי ה� כמכה"ר מבהקת�סתות רס� הנו� ואחר ומן רכ הגיע�ד.יד כהה ס'מגן�ג1ת�הרסג"ן
�� פ
� מס'�כ1ת שדפס מחדל ��� מס
כ� רם� עוד�קדוקין דף פ' ע"כ וכ.כמות רף ק"ת
�
ע"כ מ7כר� כרכי נגמוד ופ'רס� ר'�ס .כלבי דף מ' ע� סה� קנת �� � מת' הסע.פיס גפ"
ים1
ן�� נ�� �כלו:ח1ת דף�� ע"כ פירס"י יהנדס ת'כת גרז' וע"ס כ7כר� וכדף�� �ף�ג וחקור�סס
כלכ'�הודה השם �� .כסוטה דף �ע ע"כ�כ�רות כ'�ס
�
�דקיק קנת כדגר'ו�פוס מ� �מרןוקין�ה6ר'ך
זף�� ליס ע"כ וח�ן דף קטו עמת� וסודה שוב ר�ת'�הרכ�פתור ופרח דף ס"ט�� סכתם
�
דף����
פרכןגמי� �כ:ה ה� ר"ג הוקן � ר"ג
להתימא ע! הרכ�סתור ופרח פיק ה' דף ט"ו ט� היו כ' � סרס ר"ג הוקן ור"ג�ג 1ס! רכ' וכו' ע"ס.
�תכ עמ"ם כערכ'ן�ף ט��מר רני�וחנן �כר'ו קס'ס כעי� � ר"ג ך'כ:ה ה� כרו ס( רסכ"ג
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הי
�ק�גפטר ג6ס הירך כ�וסט� 6ט �� תכ"ו�וע' הגס' ח"ן כסוף הס��
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הפרט קטן ס(
כו) �� ��� ד��קר�6דס קם כנו ע( סס �ס ח"ו�תליות וגס � ���ו סס
" מתק"מין ועמס� ר"מ � �ות�� ג'
שות ה�רס ך6ס ה" �ד כח,יס
�ס" קולן�ות��� 1ס
�
ע"ש ונס' מגד! ע1ו�ע�ן נחן ט' ע"ס
כח) ור6ית' כסויית �� מדויית סק�ג
ע� מסג' הר� פיק ו�ומחי
ק כין ה� ��ל עס�� כתו
ל��רכ' הפי' נ��ד1רו �� כמקלס סגו;ר לק ברגי�גז ע� סמו�ך גקר 6ע"ס .ורט��חוקן ג"ח
ים�סב.ויעו"ד לפסל עוז�חדק �ן סיכר כמטיה וכלהתם�לנרותכין הנוכר מפי תג ��� 6נטעת י�כת1
�� מ(
�
כריכ' כג'�ודייןוכין כרכי ע"ס
תגס הידוע�הסימוכירו כקירור גס ר5ית'
כס) וע.
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�ס
סכת�קט"ו���

יפ'
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�חי

ס,ש6י

�כרס"י

מחיקים

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

שערכת

נרקים

ג

כא

�ד'

וכוון�וסף �ת ס"�ג וס" �גסו"ת��� יעגן
ס �� וקנו
סגסגת גגז 1ס 5ר"ג סוק ור"גיימ
ן וטכ�ל�יס חכירת ר6י1ת ת� ס"פ"נ .וט" ט� דכת'גג6גטג�ת'ןנספרי סקסן
הגיגו סקנסס וג 5וט טס1ט
� ל)
טת,יק גריס �ח ס" ק�כ גס"ז
י�סטלרס.ס ומין�ס6ר'ך כרכל
זסטככי' ויל1סימ
ספסולסיס ���.כסור סיומות דף פ"ס ע"ג�גס�ת

סי

ג.

�

הרבגבריאלן' אהרן שמראמבורג
�
עיין נתרץ�ת �
� כפותך"ך גבריאל איספירנםה
מרבנןקשישאי אשרבעה"ק
צפה תיב"ם במן הרב מה' יהונתן בן
הרב המוסמך מהר"מ גלאנמי .ונחלק עם
הרב .דרכי נועם וגדלה צעקה ריסקה
והכריעביביהם הרבהמגין כמבואר בשום
דרכי נועם ח"מ סי' ל' וסי' ל"א .וגדול
הדור מהרח"א בעץ חיים הדפיס קצה
�וראיתיהשובותיו
לקופישושנים מהרבהנ
כ"י .ושמעתי מפירבני עה"קירושליםהיו
הזקנים שקבלו שהרב ז"ל נשאר�יתום
מאב ואם ולא הי"ל שום קרוב שימפל
עמו
� ובאה אשה חשובה ולקחה אותו
וגרלהו ושכרה לו מלמדים למקרא ומשנה
והלמור והיה גברא רבא .ואשה זו היה
שמה אימפיראנסה והרב ז"ל לכבדה שם
כנוייו אימפיראנסה לעשות יקר וזכר
��
למרביניהיה

�מהר"רגיליהחית
�י

הוא הקרוש

והוא נולד בקושטאנדינאיע"א
והיה הלמיד הרב המופלא מהר"ח
אלפאנדאריז"ל ובא לעה"קירושלים ת"ו
והלך בשליחות מצוה לעה"ק חברון ת"ו
בלי כסףובלימחיר וחורלעה"קג) ותמיד
היה מוסיף קרושה ועסק בחכמת האמת
וכונות רבינו האר"י ז"ל בכל כחו .והיה

מכווןכל כוונות הרבז"ל במצוה ונתפלות
א' מהנה לא נעדרה והכל בקדושה
והתבודדות ופרישות ובדורנו הי' תסיר
מופלג מאד ומתפ� ט 5סחו5יס וזיטנין
ס סגי� נסכור
�
ך5ח'לס �ומריס�ו�ח
�
הסלת מחסיר זי"ט
ז) מהר"רגדריהמורדובירוישלו
השו' ונזכרה בהשובוה הרב
המוממך מ' יום טוב צהלון סי' רי"ו.
ובתוך השובהו הביא דבריו ושקיל ומרי
עלייהו.ינראה שהוא בנו שלרבינו הרמ"ק
ז"ל והיה בויניציא להדפיס איזה ס' מהרב
נ) מהך"ך גבריאל בכ"ר ארי אביו�ל .וראיהי סופם שמר פשר עם
ה הרס� ויל על ח"ק סיקינוס-שנדר להה
ראיתיחדושיו כמהקונטרסי'
בשו"ת להרבניה אמו בעבור רשות להעהיק ס'
כ"י וכעת נדפסה תשובה הרב ז"ל
אור יקר כין מהרבפי' ההר ששה עשר
:
אבקת רוכל למרן סי' נ"ו
קובצים גדולים כמ"ש בשם הגדולים ח"ב
)
א
ר יקר
� כמךןך"ך גבריאל ממראמא מערכה אל"ף אוה מ"ב �יין�
נודע בשערים שמו והוא

הלסיד הרב ברכת הזבה ב) ושמעהי מפי
גדול אשכנזי שהיה מופלג בדורו כיושר
העיון והסברא ויש לו קצת תשו' בספרי
האחרונים ומהם בהשובוה פנים מאירות
חלק א'
�
�
ס) רנת גדא�ע"ז ונ כתה)

�ת.ס.

נה"נ)�

מדקרה גדליהו בר שלמה

ח)
חיבר עץ שהול על מפר
�
עיקרים ועשה�נפים ושרשים
דקלךי �י'ן נור
ט)כמהי-גרך
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ס נה"ב)

זיריתי

הנה מנחםציון

� ס! רכג"ג ד'כיס כרסכ"ג סרקן כר"ם כן ס�
ן זז� ימורס פוי סי'
ל)יכךסו ,סרר רכ' סי'כ
�
�
ד ס5ס ט"מ
יתיוסטרקפי
רגיתויח' �ח וסגת��כתוכית ס� ����ריס!פ'כנג'ס
�פ"ט מ"ג דרכ' �ח'
סרגי'תי
' לסתר�ג'
��מן ת"ד) גח סגכיר
ן וסטך ג' ודר תס"ח
ריס ,פרוג ית'
גסררה
א)י
�טכלטפרי
'ס גיג' רכ' ר' מטס! ו� ונפו ס" הסרי � חתן ס� כט! סמיכת חכת'ס יסג' פעריי כסריס
פו
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י
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פ
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' ססכפחו
וספ"ך כ��רר תקי"ג חתן סג"פ סר"ס
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ר"כ
�עחח
� ו!ס' סגת ,דריגל�,
ר'�� ולסוית
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י
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ם
ק
�
� ואב"ך ס' תק ��קגע סם הס'ל'ס �ספקיי! תסר"ם סיטכי
נ) כס�ת�1כ�ק ר'ס6
�פגג)
ט' �
ה) וע�

�יח

�ויייי

קהי

�יחסת.
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נהולים.
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מערכת

י) מהר"ר

גמליאל במ' חנניה דליתנהו להנימילי .אלא דרש"י מדעתו
�ע.יןפירוספרק הרחבה וקבלת רבוהיו עשה את כל
מונסיליש
�
הכבוד הזה
סירס�ח ��

נ

י�כזךןך"ך�אליקים)געץ
�עייןרסדיגי

יי) הרבגרשוי

צונצינו�עייןטיס'

�
כתפיח.ס נח"נ)
מ חיבר ספר שלחן
ינ)ך:נינך גיוטך
רלב"נ חתנו של הרמב"ן
כ"כ בשיטה נ"י קדמוניה חיבר פפר שעד השמים וכמ"ש בשה"ג
� ה)
ן מכף
למס' סוכה
ח"ב במערכה שי"ן אות ג"ן�טיי
� י)
ר
ו
א
מ
ק
ו
ש
ז
ר
ה
י
�נ)ר:נינן כרשךם בך
ססמיכ נח"נ)
) כהוב בהשובות טז) כזדןך"ר גרשון אשכנזי אב"ד
הגולה י
דק"קסיין�א) חיבר שו"ה
מהרש"לסי' כ"ט שקבל מרבינו האי
ן
ו
א
נ
ובצמח דוד כהב שרגמ"ה ורבינונחןבעל עבודה הגרעוני וס' הפארה הגרעוני ום'
הערוךהלמידירבינו חננאלועייןבפירש"י חדושי הגרשוני ושקיל וטרי בהשובוהיו
ביצה סוף דף כיד � וכהוב בתוספוה ם הרב ש"ך בסי' קי"ו וסי' קי"ח ,גם
שאנץ דרנמ"ה רבה דרביה דרש"י ח) בתשובות חות יאיר ושער אפרים שקיל
ופגמיהפירש כל ההלמודוישאהנופירושו וטרי בהדייהו כמבואר בספריהם .והלמיד
על כל סדר קדשים כ"י ט) ובם' שבלי הרב הי' גדול הדור הגאון מה' דוד
הלקם ח"א וח"ב כ"י מביא הרבה השובוה אופנהיים ועשה הקדמה נפלאה בתשובת
�
ממנו ז"ל .וגם אומר שמצא בפסקים של הרב ובצמח דוד הזכירו בשנה תנ"ב
רביני גרשום מאור הגולה ז"ל נראה מה' גרשון הרב המהבר שו"ת עבודת
שחיבר פסקי הלכוה מלבד השובות לכל
הגרשוני וכו' היהמחריפים הראשונים
שואל .ובהשובות מההם ד"פ מביא כמה בימי הנאון מה'הישיל ולבו�לב האריה
תיכונות מרגמ"ה�
ומשנהו סדורה כ"כ הרב פנים מאירות
רבינו גרשום מאור הנולה תלמיד רבינו
�
ח"ג סי' י"א
�עיין נדני
הורה בר מאיר הכהן מקן ונקרא יו)
גך2טרן
רבינו ליאונפיכן כהב נהשנ�ן למהר"ם
�
לוק"יר בקו"ח)
ד הקע"ה וראיתי בם'
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מי' הקע
בהקדמת נומבצלרוה יה)
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להרב
לחכקח
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מ
תלמיד הרב שבות יעקב
שמפירושיו קצר וחיבר רש"י על הש"ס .ז"ל ויש לו כמה השובוה בשבות יעקב
ואנכי איש צעיר ראיהי פי' רנמ"ה כ"י ח"ב ומקרוב נדפם ם' קרית חנה מתיטובו'
�
על סדר קרשים ומתוך הפי' הנזכר יראה
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קונטרס

הנה מנחםציון
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ט)�כ�ס�ו'ן��דפכ 1מ" גס�תמית כ"כ וע! כ! ס7ל קדס.ס��ת וכחים .וט' מגן�כ1ת�סרסכ"ן��ת
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� גס ס7ר�יק.ן
��כמ��ת בא' ר"ג ו� סנ� ���תנכס�כ� ע"ס סר'�ך דה
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�ס� כעס גל"ס מוסג
הון���� סע1מ�ס כס�ס��ה 1חון �ר1ן ��סס'רס�גמרי ע"ס גס חי'
�� סמתח!ת גרו
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כה,

ע,
סי.מס

�
��מ ר"ח
י
) וע'�כ1לרסס מ"כ�סכ�
� ה1ת� סנכ'ל ת1סר� פ6ס וע� ס" מ�� גס�� כפ"ק
�
יא) מתהם ס" מקוס מסכן�כ � פ"ק���
� סכם �ח"ו�סמן�מרס ס1ר6ס כומן ממג�
כ2ס ר' נר�ן פ6ס וט"�ומד גיחך עט כע! לט"ו
�ע� �ת 1סך��ס �ס�6ת כת רכו סג' נט,
�
� ק"ו) ומפס�תקב(�פר1סט.ן�מתס
ת.ו"ט ���
�תקג! �ק"ק סעד בק"ק �ס�וו� מקוס ת1ת� ����י� �כס' ת ��תגר� �תקכ!
טסס
��ת"ס כס' תמרת סגרם�
ןי'ו:ס �מ"ך ס' ת�ל�סי' � ��סס גס מסתרות
�� מקוס סרב נט! קיקכ
פ'�ך ע"א�ח" ס'��� ס �ת ען�כנוות�ען סר�ף�ד' ט1ר'ס כת"ס�כ� נסק7מה�1ס' ח" הנרסוגי וסג'
ן מ"פ ת��עס�ת
סרז� כסקדמס�ס' עכ�ת סגרס�י�,כ:ו סג"מ מסס סי'�נד"ק כר1י��6ס�סט"ך�חרו
�ס�.וע' סגת �ן כסוף מס' �ת ג�
סגו� ח"כ ס-כ מ"כ ��כגת .דכע! עגיס"ג ס"ס�ככ�ת עכ1ס"ג ס

��
�ים ינו.ן
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מערכת

מדנמרמאחרון.
גאון.

ג

גרולימ

כב

טסםג'יי:ו .ונסמסייס כס"ס ערול��� וסם
�1גתי
י
מ"מ מלן סקיוס וסרג יגין סמ1עס �מ"ט גטגי

טא,י:טנגן:ץ�,ךסץגוסיגץ��ויצ

�
אסוו קדמונינו שבחרו בשם
ן
ו
מ
ר
ל
א
י
ר
מ
מ
י
ג
ם
י
ש
ש
שהוא
ה
תסכות סג6ו�ס סמ1לפס1ת מימן וסמ7ט1ת�� ע�ים
שהוא בקי בששים מסכהוה ועמ"ש אני ��� תט1כ1ת סג�יס��י סד(�ט� קוכן מתטוג1ת
י לפנים בראש הוער כהאי מנינא סנ6ו:יס כ"י ,ועת רקת .קוכן�מר מש"ת סג6וגיס
בעני
�י ,וגס רתכו�מס מכ1ליס גקג(ס וק5תס סיו כיל
��ב)
ע"ש באורך�עיין נ6וג'ס ג�ן)
רכינו מסר"ס קור�נ'ל"ו��
�
י שכתב גאונים סיפר��� לבסריר 6נ�ן כתס1כסכ'�ליסס
נ)נששךן סתםוכשמביאהרי"ףישמ
שכונתועלרבינו האי גאון :יג)
� סדיר�סר�� ס' � תסס וכו' סגיהם
 .וסר' תטוכס� כמ�ו6ס
לרתי"ך רבותיו רבינו מסר"ס אסקר גתסו' ס"�י
נ)
של
ק מתענגת סג�נ'ס סג7פס מקל1כ.
כליס ס' סעל'�ד
י
נ
ר
א
ת
כת���3כריסס בקכוס ומת"ס
א
ל
ה
ר
י
א
מ
ו
נ
ה
ח
ו
ב
ג
ר
ו
ל
ש
ס6ר"י
רש"י
מ��סס עמ1ק'ס .ור�ו מלמ"ק��
�י
�
'ס
אב אחד לרשב"ם ור"ח וריב"ם .כ"כ רק פסס ק,ל
הלקםסי' י"א ובתשובה מקרש"ל מ � מיכר' סג��סגקניס�.ר�תי כספרים �מעת'
 1וסר ���
בשבלי לותי"ר רבוהיו של וכו' דבל .ס1פר'ס ש�גיס�קנת ����ייס
כתבדגדולי
רשיי
� י) גדולי הדורות שרסנינו כתיב
י
�
ן
נ
.
ש
"
ע
ם
פ
כמ"ש בנד
)
ר
"
י
ת
י
�
ן
י
י
ע
�
קודם פסקי סוטה שנדפסו
)
ב
י
נ
ד
ש
א
ר
ה
ם
ר
ו
ק
ב
ו
ח
כ
ץ
ר
ה
ל
המאירי משם הרב מררכיבן מהריש
י) שדני
פסקי מומה שנדפסו להרב שירילייו שכונהו על הרשב"א ע"ש .וןה
הטאירי ובהליכוה אלי שהוא על רבינו אינו כי הרב המאירי היה תלמיד רבינו
האיואינו מהישבכל כךררבינוהאיאחרון יונה וא"ב היה חבירו של הרשב"א וגם
הגאונים אלא אפשר שהיה אחרון בזמן שקיל ומרי עם הרשב"א כמ"ש בת"נ
י�� כח"ק .ועיין נו' מגסס כר סלמס
וראשם בחשיבות .ושם כהוב דכשכותב ��
אחרוני הרבנים הוא על�בעלי ההוספוה כיס נזקיר� אך גדולי הדורות שלפנינו
ע"ש וכהבו �ל דהראב"ע נפירושו כשכוהב כונהו על הראנ"ד ,וכן הוא
כשכוהב גאון מתםכונתיעלרבינו סעדיה בס' הליכות אלי להרב מהריש אלגאוי
והרי"ף
כשכותב גאון סתםיד)כוונתו על אוה ר"ו שמצא כהוב במפר ישן בדולי
�
רכינו האי גאון
הדורונו שלפנינו הראב"ר ושם כתב שאר
נידע שחברו הגאונים לשונוה אלו .אך לא וכר הרב מהריש
ס) גאונים כבי
כמהחבורי' בהלמוד ובכמה אלנאזיהלשונותאלו משהמש הרבהמאירי
מחדושי הראשונים מביאיןפירושיהגאוני :ז"ל .אלא כתב מהם כשאומרים הפוסקים
וראיתי הום' לתעניות כ"י שכמעם בכל ע"ש ולפ .הנראה הרב המאירי ז"ל הוא
הרגיל בלשונות אלו�
ענין מביא פי'הגאונים .והיה להם קבלה
מהאמוראים ורבנן מנ
ר נהוב בחשובות
מהש"סור�אי ונסחי דווקני י) גדולי לותי"
מהרש"ל סי' כ"ט שהם
ועהה ג7פסו תט1נ1ת סג6ו:יס מךט1ת מעתם
�1קכל6ת רבותיו של רש"י ורבינו אליעזר הגדול
מספלסטרי�לק�.כפתמ מסער נ;תכס תס
ו
נ
י
ב
ר
ו
ו
נ
י
ב
ר
ו
שלמה
ל
ו
ר
נ
ה
ן
ו
ע
מ
ש
הבבלי
רגסוירה ג�ן�כת1ן�ויו�תכ ס:מ��� ג�ן�
�
�ט
ורכינו גרשון ממיץ ומיעהם
תר דנה���כן �� ללכדן�� � עם ד 6וס"ת
סדרי מסרס ד6יתג:יו 1מיומי �סת6י טכ
�ולוגמיו:וס ח) גורררי וץכץחברים הוא הרמב"ם.
משח�ס
ס!
ת
� וסנו� מס עסו ס'
ס
י
ס
י 6סררי מ
ת סדר' מטוס�מ1
סק�ס שרר ותיקן�ק�ר ות'כרט.
גדולי הפוסקיםההררבינעיףם,גדולי
הגה טנחםציון
יג) וכן סו 6כתסכ'��� מטר��ע�� יט מ"ג כממסר וגס ססוו"ג�תן ע� קנך�ס" ג"פ גסן ���דעת
ן עי"כ גי' �� �ס�ול
סלמג"ס�סק7מת1י,רעיס יתטינג' נכותית
� עכ"פ�סי' ����ן ,תס�גי
ס'
רג עמרם מ"כ��ך נוסגין�ומר ככמת�סרס�מר כרכת סתורם �� סץ"ך �תי1ת יכסס�סעס
י
ג
ת
 1ס'
�י
מסכתות וכן ג3רכת �תס חצן ים כן ס' �תי1ת�ירמו�ס ע"ס .וו� מ7רט חו.ת סט'ס חמסמיכנת
מסכתות�כ' ע� סגין���� ��� �כ
���ס'ס ו'�ויק'ן� ק7ט'ס י' חסרות י"כ פר' מ"ג�ג'
יו כן סכת עיר1כין סר' סמ"ך �
עמ
נכות�ת� ימטכ כ�מגש
יג) מס' ס"סכ
� מי� ת�ר גלון גס�רכוס וכפרט�סרי"ף ע"ס ורפ"י וכחסעמי
�ס ,ועש��� ר'

י

כס! שרוך עעט.ן
�ון
�ו
�רסעי� כתסכ"ן ח� פ' טלקסס מתסכת למ"ג תמ"ס סר�ף גטם גטן סתם
�
ד) ג
.
מ
;
ח
�
�רפת וגללי�ותיר�
סו) ו3ק"ק פרסכ1רג�דפס מ� סודת

גסיי

�
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מערכת

נדולים

ט) גדורי הפדממים ן

דרבניםרש"י .נמולי הראשוניםרבינ
ו האי
נדולי הרורוה הראב"ר .כ"כ בם' ישן
הביאו הרב הליפוה אלי כלל
בהשובה רס"יו' .וכן י) גדוליהראשונים�
ראיתי למה' בצלאל
ר
"
ל
המחברים י
� בדרלי הרבנים כיתב הרב
י
ר
דכשאומר הרב המאי
י
ל
ו
ד
ג
המאירי ז"ל על רש"י
כונהו על הרמב"ם וכ"כ
מקובצה
ה
מ
י
ש
ב
בחבורוביה הבחירה :טז)
�
פרק אלו נערות רף ק"ג ע"ד

�� כפדץך"ך דדך אבךדךהם

תלמיד

רבינו יעקב בעל המורים
היה בשנה ק"א לאלף השש* וחיבר פי'
�
התפלות וכו'
� בנינך דרך בן רבינו אברהם בן
הרמב"ם נולד בארץ מצרים
שנה אלף תקל"ר לשמרות .כ"כ בסוף
פי' גמרה ר"ה להרמב"ם כ"י .וחיבר
רבינו דוד מדרש על ההורה וההפמרה
בלשון הגרי ומצוי בארץ מצרים כ"י.
ובקייק ממתערב אשר שם קורין בו בכל
שבה בהעלוה המנחה לזכות את הרבים:
י מרבני קושמ'
ג) מוהר"ר דודאגוז

�ע� ט �

סעתנל'ס�

י
)רבינו דוד באנפף�אובונפייר)
הלמיה הרמב"ןחיבר חרושים
על התלמוד .והר"ן בחדושי סנהררין
מזכירו הדיר וראיתי חדושיו כ"י .ועהה
ראיהי בס' מרכבה המשנה הנדפס מחרש

בח"ג פ"נ המלכים שחשב שה"ר דוד
שמזכיר הר"ן בחידושי סנהדרין הוא רד"ק
ועמו המליחה שאינו רד"ק המפרש אלא
הוא ה"ר רוד בונפייר תלמיר הרמב"ן
ותכירו הר"ן בריש חי' סנהדרין שכהב
וה"ר דוד בונפייר ז"ל סובר וכו' אלא
שבדפוס כתב בונפר ואני ראיתי בכ"י
בונפייר .ועמ"ש הר"ן בחי' סנהדרין על
הובאה השובתו בשו"ת דף כ"ג ודף כ"ה מהש"ס ומשם באריה
ן בכנה"ג
שה"ר דוד תלמיד הרמב"ן.יעיי
תורת
דרםחיים ח"ג סי' ם� א) ח"מ סי' ז' הגאי או א' דף י"א ע"ג
י) כפדטש"ך
טלרכאנדץייכפ אב"ד ובדינא דתיי עשין צ"ה דף קי"ד ע"ד.
�
דק"ק ביקלשבורג ומדינה
וכ"כ קורא הדורות דף כ"ס ע"ב
מעהרין ואנ"ר דקיק פראג ב) שמו נודע
ן
ה
מ
כ
�
דודברומיש בזמן מהרש"ל
בשערים והיה מליץ גדול ולשונו שלשלר;
ומור"ם ובשו"ת מהרש"ל סי'
גרולה מלשון הלמור חיבי שו"ת נשאל
ל"ז הובאה תשובתו
�
דוד הזכירם בספר לקם הקמח ג) ונדפסו
קצה הי' גפ"ת להרס כהחלה ס' ביה ח) נ~דץ' דרך בנבנשת רב מובהק
ומופלא בזמן מהריב"ל כמ"ש
יהורה .ובתשובות חות יאיר ושכוה
�
יעקב יש תשובוה מהרב
מהריש הלוי בתשובותיו ח"מ סי' כ"ח:
דדך
�
)
ט
ך
ר
ד
כ~הך"ך
בן אלעזר בן בקודה
אבהיק ברלין�עיין
�
�
קרנן סעדם�ח"נ)
עיין ��� כח"כ)
מה'
הגה מנחם ציון
שז)וו
� סל"ס�מסר"ט ס'ן� ריס מס'
�סלכ סט6ירי כ"ט סט,כ'ר ��� ג�י�ר6ס�ס��ת�1רס"נ
גד� סט1סק'ס סרייך גרו�
�ר�מכ"ס גדי
סטמוחכ
� סרג�ס רס��חר� סרכ:יס�ע� סת1ס' גד1ן' סטר
�ר.ס ס
ט!טג��� סרסג� ו� וס
�גדולי סטגיסיס��סר,כ"ל
�ל'�ל"מ ס1ס.ף עוד לכ"ט סמוגיר
"רססםמ�
�ל ע"ס���� .ות ט'ע"סג�ט וש"סחס
�י �י�5תר.סס
�(מגרול' סר �ס גתתי טל סר�ס ע"סו
ט
���

יקך:נ

�
ך� מגדתי סמ1ריס כ�ת 1ג'ג סרי"ף תמ"ס הכ"י מסווו
��ד ס"�� ע"ס
א) �ת"ג ג' נ"ט כתכת דטמ 1סי' �� ��� גן טסם�מר� ��� ס" גמ"ס כע! ����ג"ס כתחקת
�
ס' רצף�סכס�טסלס�
ג)��� כע(�ט(�כרסס זה" ת(מ,ד 1ס! סג' גע( טג1ס"ג �� ס( סג�ן כע!��ת �ט' תס��תקג!
�כל"ק פראג כוסן מה" סג�ן סר��ל � ר6ס מלטת פ.סס�כססגטת�1ס"ת ע�ס"ג מס"מ סם ודגן
סגס טר1סס�ק' ק
�
�ל'סק ע"ס ו:טטל ס'תגי וי חסרי
ג)�ה" �מ��ג��
ב
ר
ס
ס
�
ר
ס
~
מ
יו� וז(כ� גס מ� ס' ����ס:סנת ס6דס�
כר:סט�
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י

מערכת

נרולים

כנ

מ החכם בכל �ו) מהר"ר הרדוימאס חתנו של
� מה' דוד גרינהו
מהרד"ך חיבר ספר כהר
ת
ו
י
ע
ב
ט
ת
ו
י
ד
ו
החכמוה למ
י השובה בשו"ה
הדפיס ספר הגלגולים ויש לו בו הגהות הורה.בענין המצות ויש
ל
אך בכ"י בס' הגלגוליםישכפלים לתושיה אהלי הם סי' קס"ח ושם כתוב ויחיאל
�
וחיבר מגדול דוד דרשוה על ס' בראשיה
וצ"ל וימאל וע"ש סי' ק"ע
וטוב רואי�ל שהימוח ובריקות ונרפסו
� ט�כמדץ' דרך בן �עייןמ'ייסף
� נ(נ�ס נה"נ
וע' בח"ב מערכה ג'�עי
�
�
� גלי�
ש
י� הרב כזה' רךד
אב"ד ט
� מה' דורז' זמרא תלמיד רבינו
בע.ר רישיד כומן הרב דרכי
יוסףסאראגומי המלומד בנסים
לקט
נועם ובנו הרב גנת ורדים .וה
הרברבמהר"ר וראיתי בקובץ כ"י שהרדב"ו היה מיוצאי
הקמחמביאו .ומביתדינוהיה
גנה ספרר והלךלע.רפיס וירד מצרימהוהיקן
ב
ר
ה
ם
ע
שבתינאיואווי דשקיל וטרי
המשמרוה של הקברים .אף הוא בימל
ורדים והרב משאה משה,
'
י
ע
ו
ך
ל
מ
ה
ן
ג
כ
חשבון השמרותשהיומוניןמזמןאסכנדרום
סי' קל"ר שכהב שאלהי לאדונינו הרב ,וחיבר שלשהאלפים תשובוה ומהם נדפסו
דוד גרשון וכו'
�
שלשה חלקים .וחיבר�ל הרמב"ם ככל
ט מקוח �ה סוף דף���ת 3ס:סגת'
,ט,מ' מקום שלא נמצא מגיר משנה ומקרוב
יניק
�ק ��� ס! ט6כ6ק"ו מזרכ ח"כ
ס,סר מיסן
מחמת נדפס על הפלאה וזרעים ה) וחיבר מכהם
ממי טר�ת'�ג�ן סר 3ן'�� גרס
�ן�ססע(.סכ�וסוסרוע! מס לדוד פי' שיר השירים ע"ד האמהי)
�
כ' ל6ס�ת�מ�1סיו�מ
��מחתוור�ומר�����כיון ום' מצודה רוד מעמי המצוה ומזכירו
�
� ח!כ �
ועזו�ות1כ'
� ח!ג �מר��1פ .סס'ס מדקק סטסג סוס מלפסגה הרמ"ח בספריו .ונדפס ס'סגן דוד להרגו
סגל�ל ה!כ סיס�מככ � ���כן חוג טכ �
והיה הרב הרדב"ו מישיבה הנגיד רבינו
וגט
שוכר
�,פס תסמך�ערת יסרו�גיפר כ
�סותן1ג �וכ( יצחק הכהן שילאל וחהום בהסכמת הנגיר
ר6ס � ע"פ סטן�תך גווור ס� מ:ז�
ה!כ ו3ו ססטעס���מ��גגה תכמון �� ו�ן וביה רינו משנה הרעה כס ש בתשובוהיו
�גי1ת�ערות�סם�ו��ת .לכן סת"ח�ר�ס סי' תרמ"ד .ומהר"י קורקוס היה חצירו
�ו� סג
יוסר כפתר ספרו :מספק �ס1ן כסמון סעס �וו�ס
בתשובה
כמ"ש
'
ה
ע
מ
ס
�
'
י
ס
שימי
י
מרכנ
ממס
�����ותר�� סג'גג1פן �סם���ס ססמ1
יןן טה"ק ירוסליס ת"ו ס1קג'ס סק3ל 1סגנלס
�ס�� סכן ו6ח 7סכתט,
���הו
ס
1
ע
ס
�ס����ל �סס �ין�ליסו הגכי 6זכור �ט�� והלמירו
ר�� מתחוק'ס�והר מסק( ס�מ
תך'
כו
ע�פסו ה6ל רבינו בצלאלאשכנזי .ולעה זקנוהו עלה
� סיתם נו,טטלת
ו�ע� סכ�ר סיס
�וט
"ת�1מ:ך'ו� ע�
�
וכסמים
� סי 1מחרפין
 ,הט 6לעה"ק צפת ת"ו .ו,שמעהי שכינוי הרב
קןי
�ל סעד סטת כזו סרב סק�ס גר6סית חגמס היה תחלה ן' זאמירו וער היום יש
וכג
סכ6ס ���פס מ�ת 1ע"ס�כי� ,כר סיפרס�ו ממש חט במערב .ואחר�� רב ראיהי
מרס כ' גסמ'ס מ7ק7קיס מ� יותל וואסל �ח�ג בהקו ע �ר דף ע' שכתב כן כנוי
���ךעת 1ע"ס .ע! כן מן כטרדנו ח' סברס יחס1כ משפחהו .וראיהי העהק מהקדמתפי' שיר
מחסכות כ' סתחכו�ת �סערמ1ת �עוס"ג סס מט
�כתוע הנדפס בקהשטנדינא שכהב ה"ר יצחק
ר כחט6ת� ו
מוסיף וס� עלס סלמת�כ.
�3רקחתמסר1ס�� עקריש מגלות ספרד שהיה עשר שנים
נת1לס�חפ!ס�מל1ת אמסר�סוג � ס'
���� ירכס�לוה�
בכיה הרדב"ז ,ויצא יצחק לשו"ת לספר
לו מגדולת הרדב"ו אשר ראו עיניו .שהיה
י� כמזץ' דשןך דישבעמ ד) יש
כהר הורה לאור פלפולוילכו ההולכים
ד
"
י
ב
תשובה בם' באר יעקב
� בחשך והשובוהיו לכל שואל מכל הקולם
מהספר
סי' קי"ז דף סיג ע"ד
ובפיהוישבי כסאות למשפם כסאות לבית
�נ) כמך:ך'ך דרך בן הרב מה' הירץ דוד .ונהב העושר אוצרוה מרגליות
פוזנר�שין י(קיטדוד נה"נ� והרשיש וספיר וכתר שם מוס עולה על

זכרי

נריטרז

כי

לי

לניחם

הנה מנחסציון

כחט�סי' תימם ווסרי"ך�ג�ק פס�מ�גסייחו

ן�ס�רסזרף�מל�ת
ד) תמ"ס פרש���כ�ק פ'ור� מי
�כע( כרון גס1גס וגי
� ס��דגל ס(גס וכס"ט,
עוד רך כמיס כן ט"ו�ניס �רפו �תו רח'����

�
כסקלמת ,ס!ו
�ס 4ג� �וס סרגת
ה) וקר 6כסס�קרתפירת
��מ.ר תקשו)
�ו ס��ס' מגז!
�י
�ג
� �ס' מכחם�יון סו 5ע(�
�ד
ג עקל'ס

�ג"י

�למכ"ם�

יי
דויעע

�
מס"ס

�
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מערכת

י

נביהם ושפם אה ישראל במצרים ארבעים
שנה ובירושלים יצפת ת"ו כ' שנה .פניו
כפני האר"יאיןלפניו לאעולה ולא משוא
פנים ולא מקח שוחד לפניו יגרעו שרים
נדיבים וישתחוו .ורוח ה' נוססה בו והלך
לעה"ק ירושלים ת"ו לחזוה בנועם ה'
ולבקר בהיכלו כי קדוש הוא כמלאך ה'

נרולים

יט) לכהר"ר דוד במ' חיים חזן�סיין
מיזס ןוו�ס �ו
�בדך בטעבךא�עיין תזטך
כ) ב%ון'
דנירס כח"כ,
�
א�עיין הג'
כ� כפדחן ו�� ןזידתיי
� יא)
עריפוט�ח �

ולא הונח לו מרוב המם המוטל עליו.
והלך לעה"ק צפת תוב"ב ז) ושם היהה
מנוחהו כבוד וכוהו ינן עלינו .זהו הורף
�
קר כח"כ)
דבריו בקצור .ושם כהב ה"ר יצחק הנזכר
שהיו ישראל בצרפה ומפרדכפליםכיוצאי גנ)ךןר:נ רךך בכמהר"ר יעקב הכהן
מצרים ורובם באועליהם צרוחולא נשארו
�
טיין מנד דוד כח"כ)
אלא שנים שלשה גרגרים א' מעיר ושנים
ממשפחהיברוחנומלטו לנאפומלזוו"קסקיםוישבאבערתויגזם כ� וקרנן החשיד מוהר"ר דוד
הגרוש ו
לשלוניקי
�
�טייז������י)
בעירום וחוסר כל וישישו בקיום התורה
�
כאשר יגילו בחלקם שלל
כס) הרבדוד בו רבינו
�
ו
נ
י
נ
ו
ס
י
ע
ס
י
י
מזקןסר6סון)
�יין
הררב"ו כתב בתשובותיו הנדפסו'בויניציא
סי' תקצ"ו שהכיר בפה"ק צפתת"ו כ� כןדןך"ך דדך הכהן�טיין דטמ
בהיותו בןי"ג שנהלמהר"י אסכנדרני וכו'
קדוסיסז קרן �ור ותרסס
�ש .ונראה שאחר�ה הלך למצרים
�
מכסן כח"כ)
ובסוף ימיו חזי לעה"ק צפה ת"ו.
ה
ומהרימ"מ איה סי' מ' מנהג' דורוה
הר"זי כז)כמןהך"ךו4ךךושכהןמעירקורפובזמן
אחר�ה הרב הגדול הידב"ו בדור מ
הראים ומהריי מאימאצק
ר
ו
בי רב .והרב המובהק הריב"ל ד
'
ב
ומהר"יבי רב וסיעתם חיבר שו"ת בפלפלא
�
ש
ודור ג' היב מהרץ יפה ע"
אריכתא ובענין ענונה נחלק על בעל
תשובות
עתה מקרוב נדפם קובין
בנימין זאב אך גדולי הדור הסכימו
ז
"
ב
ד
ר
ה
ה
י
ל
'
ס
ב
הרדב"ו בפירדא וקרו והסימנים לההירההיפך מהרד"ך כמבואי בנימין
ר"ג והם השובות ממודשות.
זאב .וההנו של מהרד"ר הוא מ' דודוימאך
�
ב
מכוונים כסימני תשובוה רד
ר
י
כ
ז
מ
ש
המחבר כתר תורה על המצוה .והלמידו
� ח)
מהריק"ש
של מהרד"ך הוא הרב משפמי שטואל�
ך
י
י
ד
י
ב
א
מ
ך דדךככבי�כייז�ית�
יז) כןןקך"ך ךרד הורבנים בעה"קשםש;התייה כח)ראיינ
מזקני
�
נה"נ)
בשנה כי"ת והיה אדם גדול וקרוש והי"ל
� מ)
כט) רבינך דךד בר לוי�טייו
מניד
�
מכתם נה"ב)
ל י) חיבר
�ח) כמדחך"ך דרךכלאסן�י
על ש"ע א"א וקצה על �שטריירדודרחמי הובאה תשובהו
בשו"ת גנת ורדים חא"הכלל
השים והרמב"ם וכו' והיה תלמיד הרב
�
ב' סימן י"ב
המד"א ח"ק מהר"חז
�
'�מר זצ"ל
הגה מנחםציון
כנ) כןה' דרהו' יעשב�עיין �ך

יצהקי

ישעיה

ז
� וגס כטס � ט� ו�ח �ה� גס"ס טעל' סוורות ע�
�
� מ) וע' סג"מ �ן סוף מס' �ת ד'
�
ה) �ןטכ � גס טד חזק ס� �ק1כ נסס הר' �ל
,
ע
מ"ע�ן'ווה 6תק�נ) חס��� ע! מש"ס����
מ" ס' קלס' ��
י) ה"�קר 6נסם �� ח�ס
�
�� ע :סרוזג"ס�סגס סכת ��כ� ס"ס כט�ס ס!טס חתן סג"ט רתע �ג6ו' ו
�
יא
�,רן ט1רט1ג� ס" וו�ד1ת�������ט 1טטנ�ת� רס;כ�� טס�כ1ת��ס' פ� גח�ס תטל��ך
�
ן ���� רטטך גר' רסס גק1כט�6ג' סג"מ חסכן�חי
ת�ת'�ת1ג ט�� ��ס�ר6ס �ס:ו;ר�
�
וט� �ת ת' ו' ע"ס

סטיתי
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מערכה

כר

גדולים

ד

�� מהר"ר דוררידא�עיין עעמי מה'יצחקסג"לונרפסו השובותיווהלמידו
�
� סיר דוד .מהריש מנ"ל המחבר נחלת שבעה
סתנוח .סוך ס
עיר מק5ע נה"ב)��ב) �� כמזקך"ך דרך
�טימליץ מקראקא
הובא בעמרה�וקנים על
�� רבינך דוד ממינצבורג הביא
א"תמימן קל"זוסי' קל"ח;
דבריו בתשובות מהר"מ
� יג)
ד"פ) סימן השנ"ג
�ט) ך2נינך דשךד*�נךכפעךיה חיבר
תנור בלשון הגרי להשיג
�נ) בןהך"ך �דוד) בןלמך �עין .מ'
על הלכוה גדולוה .שימה מקובצת מציעא
�
י:ך� לני)
דף ריו ע"א
�
'נהמיאש השובחו
�ר) כמהך"ךדדךן
למהרח"שן מ) מהי ךךך עךאמה חיבר פירש
תורת
בשויה
ם
י
י
ח
הרסב"ם ונדפס בראשונה שנה
� יד)
'
י
ח"ג ס
ה
"
מ
הש"ה ונדפסו השובוהיו אך אינם בנמצא
�ס) כןדןר"ך דדךנידע
ך�עטן מטס זן במ"ש בלקם הקמח משניוהביומא�.ועיין
� טו)
�
סנפת ע 5סרמ�ס מבנ"נ כח"כ)
נה"נ)
�� ���� ךךד בכמהר"ר נתנאל מ� בןזקך"ך ךך��אלמךן�טיין�ני
�
קרקשוני יש לו תשובה
דוד כת"ד)
�
כ"י בס' זרע אנשיםכ"י
מ� מדקךאך ז*ךד* מזךדך ז"ל נודע
בשערים
�� ב~דןך"ך דךך סגול אבץר דק"ק
מהפלגתעשלקידהי
אוסמרא וק"ק לבוב ט� ושלימוהו וחמר שושנים לדוד
ש"ס
חיבר דברי דוד על פירש"י בחומש וחיבר משנה ב' חלקים .משכיל לדודעל פירש"י
טורי והב על ש"ע ד" מורים ונדפסו .על ההורה ,למנצח לדודעל הש"ס .מכהם
והוא ההנו של הרב כיה חדש י� והזכירו לדוד שויה על ד' טורים .חסדי רוד
בב"ח י"ד סוף סימן קמע שכהב והעירי פירושעל התיספהא שיתא מדרי ונרפסו
לזה חתני הרב הנאון מהר"ד הלוי וגם על ד' סדרים וקדש.ם ומהרוה בכ"י�ח)
�� ומפורסם חסידוהו
בחשובות הב"ח מזכירו .ומר אחיו הגאון ופי' על המפרי וי
ותמיר

חגה מנחםציון

�סכ;ו'ס ת(מ� �סג"מ סער( ו��יו וכמ"מ
���ן�כ�ק מגגה ו
יג) כמו"ס�ר"�כ מ
כג
�'�
ק.צי
� רק ע"ד
�פתח�ית' מ"ר סג"מ סעס! הכד"ק�ג��קר6ק�
כ' מס קמת
עין���.ו6
ס_
�וקת תסע מטס �ח"כ גתפסר וחור�ס' תנוח) וכסגת תמ"ת גתח7סס סמת!וקס וחור�רןמי!תז"
ת1
וכ � ס� נוח
ב �סוו"ך ו"ך חסון ח"ן) ויד ��� ע!
קרס
פ�ן�קכע מטגניכיכו
המגס כ� דוסטר כח"דסי
ס��כן נוקיר תועק�� וו,כת�כן��ן �� סע1מ7ת�ס גער�כוכ רמס סך סרס סוס ו6ך�ע ע! ז;מג6
��י
סס"ד�ס�תרוס לחסכו�סגים
ממר ססגמת 1מס' תל"ג ע! צ"ע � �סרגפ1רט
 .ס"ס�� וע( סג'
� �סו 6כ6תז ומ'�ס'כג� ונס�ד�
�
וסכ� נ' פעת'ס � וורה���גל"ק �ל כ) מו"ס ���כד"ק מג
ר�ס�� סרגיט גוס כ�
�
סרב סנו:כ�ל סנזג'ס טסם טיג 1כ�ו
�
�יס" מ"ג�וע' סג� ג.ט'ן מ"כ�מר7כ' כתונות
קמן
ג)��� סו 6כ� עם רכיה �� בר'קי1ג.מ1ס ס1כ�6
�
סי' קמ"ט)
�
י דכר כ"ס
יד)�סס כס"�גגריס בסי' גטקס כמ�רעיג.ו כסוף ימ��עכ"ו ס" מ:יכ כגתכ��י
� סיכת�ר1ס� סורס גנסכ"ג סס�� עניוט1ררין�עכ� סגנון ח"ן עמז�מיס�ספ�ג
טו)�כ�ק�ו�ןוע
מ6ד כשנחו���� כ.ט(�ת סעוררין ומגוקפ�ן עשרת מ"ז ס"ת
�
ט
וכן מרותם
��סמ"ן כ� טכס
מגתו מעיר�ו7מ.ל סרס וי(ךס ועיל קר6ק 6נ�ס סטסוע'ס��
כ
ממזתם וע' ��� כס"ת מכ"ח ט"ו�ס' ס" ג"ג ושכד"ק
יי�כזס
� למרס �כ1כתכ
פ6ע(יטם� ���6וסטר 6ולח"כ סי' ר6ס סענקר'ס דקיק�כ1כ ע"ס�ס" ג
� סרס'ג מ1סר"ם �ט �ית
�עטפו��ח קפ"ג)חתן סג"מ יוחק כ��ס�כז"ק�וזמיר��סטר ��� 6כ"ח סת7סותסי' ע' וסו"ת
�
סרמ��� וט�ו��מ רג"ג ויו"ר סק�נ ומ"מ מ"ג��ת ס� סרו כתן מער1פ� ע"ס
יז) חומוס גוו1גס
ת גיסו מו"ס סנוורן( �ס�כד"ק פיגטסוכ כסג�ן מכ"ח ויל
גסותה
� וס 6ושיוונ
כוז"
ס6גת�ר" וקו( טח( ���כן מ1רג 1מ1סל � גג 7סנ"ת וע' ט'כ ג'עין סמנת�ט.ס �ת�
�
י� וסג'
כ'
גע( טנ'�סולע כ' ט� גססקתת� 1טוב �ס"ע ג,ה� ס(כס כמנתו�לוג סמק1מ1ת
�ן
סנ6מל,גיס ס
כלת

סמי'יס

כעי

�
י

�ס

גי'

געי

ע,

סי

כלויי

�י
�ג
�
מערס סימר ע"ס
יח) ועד סרס ג7פס 1כ'רוט�ס �� גס ע! סור ק7ס.ס מסלות גס חי' ס' מתור ���יטב קו' ספית ע!
�
ספר"ח�וין ד'���� תקע"מ

�
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מערכת

י

נדירים

ותמיד על משענה הקנה
ופרחמימםהו יפרח הרוברים על הצדיק הרמב"ם ועברו דברי
ערוגוה מפעיו ציצים
לתורה ריבויהבינוובין הנשיא רבי יהודה אלפכר
א
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באגרות
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"
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ר
ה
ושם
הרואה
תנ) כןהך"ףךךך בכמהר"ר פנחס הכהן יראה אגרת הרמב"ן להליץ על הרמנ"ם
מצד הורתו וחסידוהו�ש"ב מהק שפהיו
�
בפ"מ ח"ב�י' ק"ר
�
וחין ערכו בחכמה רמה
ע
י�עיין ור סממן
תו) כפדץ 1ךחךך��ולנצ
מט) מהי דוד שירירו�עין סיכה
�
דוד נק"נ)
חס)בלדד קךוךראךקהךרנופרךוךהפןויהיחהיברהלססיפרר ג) מהך"ך ךךך בך שמךאלקוראיו
�
טיין סט� נר דוד ת�י�
סהר"ם קלעי ומהר"ד אישמרומסה וחיבר
� ג� מהך"ך ךךך תמ"ךהרוי�שיו
שו"ת�ועיין נדרכי נוטס �ס סי' כ"ד)
תו)בחןץ' ן4ךר קךךינאךך�1טיין �ח
ס' סבוכות כח"כ� גאון.
גג) ךב דךסא בר מכ)עריה
�
דוד נח"נ)
�
עיין סרי"ף)
ך
תו)ךננינךדיךךקנ מךךנימךכן מביא
)
נ
ג
ן�כחג מסר �
ב
ר
�סתאיגאו
כמה השובותממנו
בתשובוה
דו
ז מסיס תסורס קין ככחיגת
מהר"מ�ד"פ) ובשבלי הלקםכ"י ובתשובו'
� ההע"ב יש השובה לרבינו פס נסרס כמס גכ�יס וחג�ס����
מהר"מ ס
� כא)
ס"ס כקורך
דוד בר קלונימום לרבינו אלעזר בר
�
יהורהע"ש .ורבינו דוד הנוכר שקיל ומרי גר) ןץךננ ךי ן4ן�עיין סריענ�
עם אביו רבינו יהורה בשבלי הלקם
ה
ז
כ
פ
כ
במערכתכי"ויד ג� כזהך"ך ךניאךאיממיךך
ח"בסי' ק"ת .וכמ"ש לקמן
הלמיד מהר"םקלעיוישקיל
�
או
יסודת�י ק5וגיתוס)
ומריעםמהרח"שבהשובוהיו
יחת)כ'�טייןרכיגי
ויוסף וחיבר שו"תמנן גבורים ונדפסו עוד קצת
נ רבינו דורונמה בןיבינ
ימשה ימ) פירש השובוהיו בסוף ביה שלמה ללהר"ש חסון
רבינו
הכידפי .רחבאחויגברהידו בדקדוק וחיברו ובס'חומןישועוה ום' דורש משפםמביאים
הואואחיו כמה מפרידקדוק ואמרו עליהם מחידושיו כב) ובם' מגן גבורים שקיל
אם אין קמ"ח אין הורה .ורד"ק היבר וטרי עפ מ' שמחה בעל שמות הגיפין:
חבוריו בשנת ד' אלפים התק"ן והרמב"ן ג
� כחש ךניאך שמ*אך�ט� זקן
בפירושו מזכירו .ורד"ק אזר חיל כנגד
�
סח � נה"נ)

ה*

�רבינוהאיגאון א)בן הרב שרירא רבינו האי חהנו של רב שמואלבןחפני.
גאון בן רב'חנינא גאון בן מר וגיסו בעל אחות רבינו האי רבינו אליהו
רב יהוראי גאון בר מר רב שמואל ריש הזקן שיסד אזהרות שאומרים באשכנז.

כלה מזרע רבה בר אבוה מבני זרובבל ותדמידיו רבינו נסים גאון ורבינו גרשון
בן שאלהיאל ואריה חקוקעלחותמו .והיה

מאור הגולה .ויש מי שנתב דנם רבינו

ים) וי יוסף כל'�חק קהת.ס� טספרד סיכהתגהסגומרנותחםס'ציתוחןקג"ג�רכ�ס�ט6ד�עע,
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� ס'�ו"ט
מסר"
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�י�ונקוט ,כ�ת כ�
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כב) ואפס ח"�מס' ע"ז כתוך ס'כן הכרסס דר1ס'ס �� למוסרחים �סטר,מסס�ס6י
� תקענו�
א) פטר כס"ט ג'�ימן תס�ח כמו סנטנה ���כל�סר קרס טיפ רטג"ג ��� ט�תי זגג"ג טיסן
מטסו�כ6כ1דרסס סדר-פרסית ג' דכסכת סטתגו רס"ג קר6ו�פקודס��סרוחות וגו'�ספעיר� 1קרג1ויגשי
י
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�
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מערכת

ה

נרולים

כה

נ) ךבונך הךשעיא הלסיד הרמב"ן
חיבר חידושים על ההלמוד
כאשר הראה בתשובוה הרב מהרים
�
אלשקאר סי' צ"ה
ן תשובותיו בס'
נ)לבנינךדתיראינאד
שערי צרק השובת הגאונים
� ג)
שנדפם מקרוב
�
ד) מהר"רהירע�עיין גסח(י)
ס) כמדקך"ךדתיךש אב"ד בק"ק ברלין

חננאללמרלפניו וכתב בחשובותמהרש"ל
מימן כ"ת דרב שרירא ממך לבנו רב
האי לגאון כשהיהבן עשרים שנה בשנת
�
ד' אלפים השל"ו
אך הראב"ד בם' הקבלהכ' דבש' השנ"ח
נסמך לגאון והי' גאון ארבעים שנה
ס"מ שנהי�ובצמח דוד כתב
והישמני�חי
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יעלה לשמים שנה תשצ"ז .ובם'
קורא הדורוהסוף דף ד' כהבוז"ל וכחוב
שם בהשובה רב שרירא ואחר פמירת
רבינו האי בני ישיבהו ובו' �� והוא
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לעיין נו' סעס�
אגב שימפיהכי לשון זהליהיה בחשובה
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הראב"ר בם' הקבלה .וחיבר רבינו האי
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�
נס ט"ן גס1ף סס�
ז) ג%ו"ס�� �טסו(ל עק"ק י6כלוכ ותמ� ססכמת�1ס' ורע עלך ג'כזילוף ססק%ת סג� �ס גסג"מ ערס
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מערבה

ה

ךן4

היה אב"ד בכמה ק"ק ח)יהיה בזמן הרב
ברנה הזבח והרב חלקת מחוקק וחיבר ואני ההריוט וכיתי להכיר להגאון טה'
ס' ביה הלל על ש"ע י"ר וא"ע ונדפם ליב בשנת תקפ"ו ושנו הגאון מחר"ר
�
שנה אה"ן
שאול בשנה חקל"ח ולהתבסם מהורתם
)
ט
�
י
תנצב"ה
� מהר"ך העשר בק"ק קראקא
ר
י
ע
ם
י
כ
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צ
ב
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ש
וקריש סהר"ר נהן שפירא היה זקן מאד נינ)זקגארן טהג
אבירבי'ק
�ן מה� יעקב
�או
�ן�הג
קראקאב
ושאל ממנו בעצהו ינחם ועשה שאלה
םיוהשיבולו פ'הנני עומד שםלפניך מלובליןנטיין לסני ז:
בכל הארץ
חלו
ר"ת העשל ,ע"ל הצו"ר גיממריא כשאקא יצא קו ההלתו והרב ברכה הזבח מזכירו
כה אמר אלי בני ידידי ואור עיני סגן בספרו כמה פעמים�ג) ובמפרי הדרשנים
אברהם בעזרו ששמע מפי נרולים בהיוהו מרבני אשכנז כותבים משמו כמה דברים
בשליחוה מצוה בק"ק קראקא והוא פלאי) ח-יפים ומהוקים כאשר הראה בס' לב
והגאון מהר"ר העשל הנזכר בנו ד,יה הרב יאריה ומפר לקם שמואל ואסיפה הכהן
הנאון מהר"ר יעקב מלובלין ,ובנו היה וכיוצא בהם וסמכתי חחדס נד� זקן סק�
הנאון המפורסם בה' העשל רב בקראקא כתניר סננן מהסיך נעל סג"מכח(יס סם-כ
יא) ושכירו הרב ברכה הזבח ושארגדולים העב( סגו' הים נכתת ר"ת ויוהרו מצד
ובנו הבאון מו"ה שאול רב בקראקא .ובנו נככורו�ד�ורבן כמו רבו רבנים וגאונים
הנאון מה'ליב אב"ד באמשטרדם בק"א יוצאיחלציו קדושים אשר בארץ ההיים
ובניוהגאונים מה' שאולאביר מאמשטררם המה ויבדלוהחיים רכני גאוני הדור נכדיו
וקרוביו יהי שמם לעולם כי"ר
�
זכר כולם לחיי עד .ומה' הירש נר"ו
ו ונ)
אב"ד בק"ק ברלין ה' ישמרהוויחייה
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ת"ס .וגס � ע�� בסי' מסט :כקטב�� כראות � ר"וו����ט לקימו כרכרו רכ' ר' סטן� ,ך עמ'
כאס� ען"ן�עיר �וו'ס�תקג,
כ��כ� כס! הס"ט וו? מוחק�גסרט�פנו� ת!נו'ד 1כך"ס עיר זון מס"
תתח!ס�כז"ק �כ�ן .וגן יו"כ ס�ה;ר דכע! וזג'ע ס" וקן וולד ג"כ �� זכ!�נוט � סג'ע�ף�ס;תס�כ(
�
�ויכ ג� כסק7מת � תג"ט ע"ס�וטוו-כ כוס עוד כסגת סין סוף�ם�
�ן כ?ג"ט סעד( רכ
יא) וממן�ר� כסדר כזכות ���ך ��נ-וו�סם ,רב מקר6ק 5כסג"מ�עקבט,וג
זג
� כן�ח'ו כסוווך�עכס ס"ס7ר ע��פעם�ס סג"מ סעד!�כד"ק קל5ק 5וכעקכ1ת'ו סלך גס
סרכככקעמ!בקת"
סער(
ולדות�טג"ן ע-ם��ס �כך�ךע:ו � ��� פ-ק קר5ק �� 6שתר�רככת
רכ' ר' סטם�:כן וע"כ�ע.קך �כר
הכוית ג�נ .כתר� כל"ו ווו?ס;נוס�ס' קו(�סרס�פר6ג תייק)
� כן ��� ��
�ן ס
��כוך בר'�ו� כר פ!וגה 6דרי�נ� �� וכסקרנות סי�� עילס
לסג"מ �� מ,וג
רייס פ
���גרטכ� תקס,יו)�כ�ן�ך� תפ!יימ וקיי :ע-כ וסגיה סעכ�,יי התן סגייע סר� וו� כסכר
ווסרוי�� ���:ם ינ?קזמת סי�סיפת��ן עסית��ד ���� 1תסר��כדפייק�ס' �ר6ס דס,י
��
סגי כט! ת.וייט���� ���.מת�
�
מס�
ן כ�ג ר5כון�כ6ן כו�ג כ��ועי סגם כיל גס1ף
יב)�ע� �� כן כקב�.כך כס � כגן�כ סו �� 5סטכ(�כד'יק����פטר כס � �� תקייט גיסו
כ!סג"י
ן כע! קרכן �ע7ס�טיי :כתככנותו וכבויית ווק1ס כת � סייך וככפיית סרמיי 6די צייד תע �
יג)�כוגהיס�ייג���ר 1גבס תח.ת
� טייס�ס" רכו כן �כנך �כ 5גחויימ סייס וגס רכו סטנו�� מפס
���וס כי רק סג�תי���� � 1די ק5פ1סט תקיים)�ה.ז1כ� ע!גי גכ1ת מ��ס ככס ��� כסלן
ע-כ �� מקס�קר
ן ק�קן����וכצן הץיכ) והתוו ס" סג"מ �ס ס:קר 5ר' סרס ל ,סעס(ס�ע�
חמן)�כן-ק �כ�ן �חך��ג"מ ס'וס ר' מסד�
ההע כ! סג' מ?ר � ס:קר�6וכר ר'�כ�סר ה" ממ� מקומו
�
כ
.
ן
ח
(
ס
ע
ס
� ו5הך'
סג-ת
גסג-מ
ס! סג"מ לעס! כפ-ק קר"ק
�
התן סג�ן כע( כס"ט
יד)�ט' סג� סין גס1ף לכ�

כיס

כ,

וזית
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מערכת

תנ) מהריך ןרארת שפירא

י

�ואחבמייי
ו
של הרב אליה�רבה
�ולפעמים�מניאים
�הרב מנחה יעקב
של
חדושים גשמו ושמו מהר"ר בנימןכי
וואלף בלשון אשכנז�הוא�אב
�ילבן למי
ש,טמו בנימין קורין אוהו:באשכנז וואלף
ולמי ששמו יהודהקורין ליב שהוא אריה
בלשון אשכנז וכיוצא כשטוה אחרים.
ובאימליא קצה נוהגים לשום לבניהם שם
חיה כי אומרים שקבלו כי�בזה ינצל
מחולאים ולכן קראו בשמוהם צבי או
�
איל או אריה וכיוצא

נרולים

כו

וראיהי להררב"ז בהשובה כ"י סי' שני
אלפים שי"ו שבהב בענין אשה
ישראל שנחבשהע"י ליסטים ונגמר דינה
להריגה דמוהרה להרמב"ם�.ך�ל ובעל
מניד משנה היה הלמידו של הרשב"א

וכהב שכן הכריחו האחרונים והם הרמב"ן
והרשב"א והריטב"א שהיו קרובים לדורו
עכ"ל .ומ"ש דהרנ המגיד היה הלמידו
של הרשב'יא הוא קצה רחוק .כי האף
אמנם שמעההיה דהרשב"א בפומיה לא
ז
 ,מחבבה מ"מ לאראינו שמזכירו בתאר
ו
ב
ר
מסרר
כלל גם �ומבים
�אינ�נראה כן
יל הרשב"א
�ל דרי ם~דלרש4ש לבןהיהנראה דמ"ש תלמידו ש
י) ר2נינך ריזא
חיבה מגיד משנה על לאו דוקא רק כונתו שהולך בעקבוהיו
� ג)
תמיד
הרמב"ם ב) וכהבמרן בהקדמהכסף משנה
שהיה חבירו של הר"ן וכן כתב מהרח"ו אבל אנן מה נענה ביום שידובר בנו
אמרי קדוש מהרח"ו זצ"ל�בשער
�מס ססי'ל לסרס סמניר כממס
זצ"ל .וכתב
טליונס וסיס גלנול�מג6יניס�ותנ6יס�.נס הגלגול כ"י שכתב דהרב המגיד היה
�טס סרמ�ס ולכך חיתר הלסיר הראיה והוא תירוש שאין נראה
ס�
ת וקורבס
�סייכי
�וסקריך סרנס כן לא ממדר זמנים ולא מרברי הה"מ ד)
ספרו ל�ר ר3רנ סרח�ס
כטנין מנוכר יסרנריס�סעפיקיס טס � גם מ"ש הרדב"ז�בהשובה הנז' רהה"מ
ובספר קורא הדורות הוכיח מהשובה כוון לרמוז דעה הריטב"א הוא חירוש
הריב"ש סימן ש"ח דנת נפשיה דרב דהרי הר"מ אלשקר בהשוב'סי'קי"ג כהב
המגיד קורם הר"ן �ש ,והריין בבאורו שההן אינו כוהב משם הרימב"א .וכן
להלכוה ריש פ"ב רמוער קמן כהב ומגיר כהבו האחרוניםכי אוה היא עלפי' קמא
וכו' שהוא נמוקי שכוהב משם הרא"ש
�
משנה השיב
ומכאן השובה למ"ש הרב ספר יוחסין והריטב"אואין
�ה דרך הר"ן�.וכבר נודע
כי זמן הה"מ�שנת קליהוהריין שהרב המגיד חבירו של היק כמדובר.
זמנו קודם ,גם בהשובההר"ןסי'עץז דפוס ושוב ראיהי בספי יד מלאכי הוכיח
רומי נראה שהיה הר"ן בשנה קליד וכן במישיר שפי' מ"ק הוא מהרב הנמוקי
� ה)
ע"ש באורך
מוכח מהשובת הריב"ש הנזכר וניאה
דם"ם הוא�,בם' יוחסין שסמוך לזה כתב רבינו ויראל די טולושא .כהב�הרדב"ז
דהר"ן היה בשנת ק"מ .וכתב מהריק"ש שהיא
�סימך עליו
�בפירוש
�רברי הרמב"ם
בתשובותיו כ"י סי'קי
ץ דהר"ן והרב שהי'�אדם גדול ובקי ורוב שימותיו
המגיד כל א' כותב .על חבירו ויש מי כהרשב"א .וכיון שהוא בא לפרש דברי
�
שכתב
הרמב"ם דקדק בהם כל הצורך .כ"כ
ל"א
הגה מנח
�ם ציון �
�ל סג'ר
א) ט"ס כם' גלעד�סטתך�כגת ס"ק פראגי
�טל �ר�י"חויי"ר
�דרסן ור"ח רק"ק פראג
גיג"פ
י"ס סו5
�יסרןיספון
כפיר
גסג"פ כ�ט'ן
�יג�"ףפ�חטט�סל�סג5ון�טל�אג�ו"רי")ק כפסרגא"גפיסרן
�
סרטוןיולד הס' ס"ס�וסיפפיטר
ר
ס
�וג
י�ס' ת"ס)
יסכיו סיס
ייפטר
פ גי,פ.ן ויקלף
מתרי
ס' ט�יט"ל�
' קל"ת:
ספירי
ב)יגסי"ת סר'ג"כ סק י
' דג' פרקיס סר5סיי'ס הס' ג'רוס'ן��ו
�לסי
ן סס"פ רק�תלמד � פ"ס וכ"כ
ספץ
! פ'
�פ
ייסח'פס
����ג%ר' ופכ� פ"ר���
�
ע"ס
ל
י
�
ס
�הלת"ס כחלק לס"ט
ט"מ ,ו�ם דסס"פ פ"פתי%יר' סלסכ� �ל
�פחלט,ד' ח!פ'ד� וטדס"ל
ג) כס"רכ�
יס
� כסס ס'
ן פ"ס:
ות�
�הס.
�י
ד��פ�ו�� דס� סנגר כס"ת טוחת ק�ת�כס קעת�������� ור��ר�ר' �ל גסס
��ן
(פס .סח:נ כע! ת
כ�פ1ס��ד� ��� ט
�ל1ת גן� ח"נ �� ן1ן ג�פ1ס
���� ס:וכר-כלכן גתן�ר"ק
ע"ס � קרר ב"ו מסוס ד
ס'ד1ע
�סס
���מי לסםח.י
�
ת"ס סו5וויפ
ס�דנלסון
י
ש
י
ר
�� כ
�פפ"ס����ת�� גאפ ספ"ג
גס ט'ר גססרר דכפסויירא
�
! פ"ס
�תל�ע ע(
ה)�ג"ג כע( סגם כטמר�ח ס"ה תק � �ע(ס מטר לסכר קךט1ס 1כוס סג�ן כס(ידט�ג��כ
�
�ג' סס ד6טר�1פזי חט� סג' מסר� פיק �ק(ס1ס ��� �� 1מ'ד'�ין וט מן סתת

ייירא!

�טלס.
י
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�

מערכת

י

גדולים

בח"אסי' קע"דושארידוכתי .ומה שכתב והנה הרב הוא נכר הרב הנדולמה'וידגיל
הצרפתיהראשון .והרב המובהק מר
איזה אחרון דכשהה"מ לא מבירא ליה
כהרמב"ם מזכירו בשם מחבר וכשסובר קשישא מה' אליהו הצרפהי ה' יאריך
כמוהו מזכירו בשםרבינוולדעתי הקצרה ימיו ושנותיו אב"ר ור"מ בעיר גדולה
הרי זה בבל יאמר והעיקר דזמנין כותב לאלהיםפיסיע"א הוא נכד נכדו של מה'
הכי וזמניןהכי .ולומר מחבר אינו�לזול ו)דאל בעל צוף דבש .ויש לו יחס עד
�
ח"ו ואין להאריך
רבינו הם בן בתו של רש"י .ושמעתי
�ועיר מולומה שהרב רני אליהו נר"ו הנזכר הוא דור
רבינווידאלדימולוסהוכו
היא עיר בספרר .אלא שיש כמה חמשה עשרלרבינו הם הנזכר הידועזי"ע
עיירות ששמוהיהם שוים .וכן יש עיר והרב אליהו הנז' תלמיד מהרב המופלא
טולוסההיום דהיא במלכותצרפה .ואינה
זאת העיר שהיה בה הרב מגיד משנה.
ר סניך רכינו
וסורס גססתן רם וגסס כליס
סנדול ס"ר"י ז��יכיגו חסרה� ��
סדנריסטחיקיס .והריב"ש בתשובוהיוסי'
שפיח כתב גם הרב אנוידאלרי מולוסה
נמה לזה במפרו והוא על הרב המגיד.
ואל ההמהשכ'אנוידאלשהרגיל בהשובוה
הר"ןוהריב"שוהרשב"ץורכוותייהויהברר
לושהיומוסיפיםעל השםאוהיו' א"נ שהוא
אות ראשון ואחרון מתיבה ארון ולזה כהב
אנוידאל .ובברכ' בזהבעניוהי והוכחתיו
בשב"ס אנשי"ם במקומו' אחרים בס"ד
�
רפתיהיאשיז
ס) מהרירויראנו
הךצ
�
עיין נסמי

� כפדןך"ך דיכואך הצרפתי

אחד

�
ח"ק כמהר"ח ן' עמר ז"ל

וים
�

ז) מוהר"ר
שמזכיר הרב תוס'
יו"ט בכמה דוכתי ומהם
פ"ב ריבמוה הוא הרב בעל ממ"ע ודרישה
ופרישה וכן הרב ב"ח בקונמרס אחרוז
כי"ר וא"ה ובב"ח בח"מ מזכירו בשם
מהרו"ך ר"ה מה' ולק כהן ,אך לפעמים
הרב הי"מ כוהב מה' פאלק כמו פ"ד
דבתראוכן בנחלה צבי א"המזכי
�ו בשם
רפ"ך ר"ל רב פאלק כהן והוא הדרישה ח)
�ק) כתבנו
וכבר בח"א ���ז' טומע פ
רנ;לם זה מהרב גם פשומ שכהב לן
כתב הררישה ובנחלת צני בשם רפ"ך
והרב מנאם לשנים והוא באחד דנם נחלה
צבי באומרו רפ"ך כונהועל הרב דרישה
והחלוף הזה מכח המקומוה למוצאיהם
כידוע ומה' יוזפא�בנו] בהקרמהולדרישה
י"ד הוא היה מונה כמה חבורים שחיבר
מר אביו הרב ז"ל כמ"ש בח"א מערכת
יו"ר אותסין�ט"מ כנ"ל) ואנחנו לא זכינו
כ"א לס' דרישה ופרישה על ארבעה
מורים וממ"ע על ח"מ וקונמרם אזהרות
עלדיני שבת ורבית ושאר דינים נצרכים
ונקרא קונמרס סמ"ע ונדפסו שניה בסוף
ס' מזבח אדמה .וכמה השובות מהרבז"
נדפסו בשו"ת ב"ח הישנות ובחדשות
שנרפסו מקרוב ובשו"ת משאת בנימן
ובשו"הגאוני בתראי ו(וקך"רי1זפ 6מגזור

מגאוני המערב הקדמונים
והרב קיבן אהרן היה מביה דינו .חיבר
השגות על הרא"ם ונדפסו בספר נימוקי
שמואל להרב נכדו ועוד חיבר ס' צוף
דבש וכו' והיה אביר ק"ק פיס יע"א.
ושמעהי שחיבר ס' אמרי יושר באור על
מדרש רבה ודבריו בקצור מופלג וצריכים
עיון ועוסק ואח"כ ימעוםהמעיין מחכמהו
כי רבה והס' הנוכר הוא בכ"י.י
) ועוד
שמעתי שחיבר הרבפי'על ספרא .וחיבר
קצתפי'על ההורהכ"י .ואני הדל לקמתי
קצת מפירושו יכתבהיו בקונטרס מנר
��
יוסף בס"ד
שכח
הגה מנחםציון
�
סרג1ח�ס�����
ו) וגסת�כיגוליש כיגויס חי'
�פרי יוסר
י
ר
ג
רס*רק� ספסרר
�גן�טקג
�ס
י'פ
ג,חר ,יטוהר סח
�גיר
) �ס
' סט"ד
גת
�
 .ספחגר טור ססטס לקטן ג
יי
י
י
ח
�
*
ו
י
ו
�טוגפס'ל גפגס ס-ןליתי
ן סר קרסו חר1ח ג1ס"ל גס"ס י"ס�ימן מלפ"ר ��
' נסוף מס'��
�לי
�
יייפ סרג ר��דלט וגספי'���� תדיריירטגל
סט"ר) וספו ששט��� גר'ילגס:ררי כ"ן�תחןספי
סרקתי לרטת
כש"סילכסגרר' �ל פורט כסיגפ �ק �כגס�,וטסו"ת פ"נ ס� ופפ"ס גדי"פ�ו"ד
"
ס
�י
�
סגטל פס�ט חי' ג"כ ס' גט�ת ט"ט
ד 9עט'��� ��� גק5ת פקיפ1ח �טו"ס גג' סייג1ס�ייגוס �כד1פס וט' ספותלגייס גר' גיסיו��לי
י�פ�זת�1ל .עירגל קר6ק 6לסר' ט
�גי' גפגתס סחה רפ"ק��להח' פס'�לגסיררי גר'יסיסט
�סם
�ג ,גטין
ס"
סססן

וגן סס�תהי

�
פ'��� גסה"ר רי�לגסגררי ט"ס
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מערכת

נרולים

כז

ן סרנ�
ססנח ססכיח�סרנגית�מ 1ט) לכתב מס גסעס עוכר�ססקי1ס קותו�כקי6ות ,וס�ים1
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עמד כוס מסרימ"ט סס כתי�סיו��� מסגר�ס
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שרשריםק,פ"אג) שוהעתיההבזמן רבביפנסוקייםעקובכתבבעילם י� מהיירח איירליץ
�טי��י
הפו
��
ראיהי
�
ליסריס נח�

סי' קי"ג שכתב שמעתי מדודי מהרו"ך
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שהגיד לבחורים משם מהיר ווסלן ע"ש .י
גם בסוף הקדמת מהרים מפדוו"ה
לתשובותיו כתב מהרז"ך הוא מה' זלמן
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כהן ע"ש ודוק
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הוכשן הרב המובהק
נ)מהר"רזכרי
מר חמיו של מרן הקדוש
הוזכר בתשובות אבקת רוכל למרן ז"ל
שנדפם מקרוב בסי' כ"מ וסי' קמיו.
ונראה שהיה בית שלישי כי בב"י א"ת
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מהריר זרחיה גומה הלמיי

הרב מה' יחיאל באמן
והרב מהרים"מ וישבידי השובה גדולה
כ"י מננו הרב נתן גומה ארוכה ורחבה
ושם נאמר ועל והגאוןאביבחבורו הגדול
על ד' מורים זרח יעקב האריך הרחיב
וכו' ושמענו מוקני עה"ק ירושלים ת"ו
שהרב מהר� הנוכר הוא קבורשם .ושוב
ראיתי בכהבי בנו הרב הנזכר שהרב
אביו נפטר שנת�הת"ת בארץ מצרים
והעלו עצמותיו בעה"ק שנת הח"י וחיבר
פי'על הרמב"םועלפירש"י בחומשוראיתי
קובץ השובוהיו כ"י ועל קצתם מסכימים
הרב יחיאל באמן והרב מהרימ"מ�י)

ירחיההירני

ינ)רננינך
ז) הוא חיבר
ס' הישר של מומר המפורסם
ואינו לר"ת כאשרישרבים סוברים .ובא
להם זה סמה שירעו דריה חיבר ספר
הישר וראו זה הס' הישר סברו שהוא
הוא רמייתו ליה הפוסקים מפר הישר
לר"ת ,אבל הוא הימה איך חשבו כזאת
והרי התומפוה והפוסקים מביאים ספר
הישר בפירושסוגיות ודינין וזה ס' הישר
ממוסרלבד .והנאני כאשרראיתילמהרים
די לונזאנו בדרך חיים דף קכ"ב ששמע
דספר הישר של מוסר חיברו הרז"ה רצונו
רבינו זרחיה היוני כדבר האמור וכפי זה
מה וככתוב בנדפםלע"זר3יגוזרחיס כסמוך)
דיש אומרים הספר הישר של מומר חיברו
� ד)
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�
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יג �ת�� �ג סכי 6ל"ו מטוי מ"ט�סו 6עיר גט7י:ת
� גס�ן
�רפת ס1נ 6נתוס' �ט� ,ו(י
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נידרים

י

כח

וזרחיהבעלהמאורותהלסיר רז"ה אינו מזכיר בספר המאור להרמב"ם
�ד)רבנינ
רבינו משה הדרשן .ח) וקרא
כמ"ש בנדפםד'פ"א .אמנם ראיתי
רמז שמו ושם עירו .וכך למהר"ם די לונזאנו באור הורה שמביא
סכפתדוובבמפאתויי
חתו לם' המאורליצההיזרחיהו נסחת הרמב"ם נ"י שהיה של הרז"ה
במגדל ירחי חיברו בעבור הזכיר שמו ונראה שהיה בסוףים' הרז"ה אחר שחיבר
מר קראו בשמו מזרי"ח זרח .מפר המאור אז בא לידו מפר הרמב"ם
ומקומו כלו
ומכון שבתולוניל עשהירה והיו למאורות והרז"ה במאור גבי כחל מביא שימה
יכ' מכרח� ז� מסיס מסרס סכ( תסרס רבינו יעקב שמצא בכתב ידו ומבואר
ככ5כן כוט 6ו-כ ססמ וכו� והיה הרז"ה בחדושי הרשב"א שם שהוא רבינו הם
בזמן הראב"ד והראב"ד השיג על ספר יראיתי בקונמרסכ"י משאלוהרבינו יעקב
המאור עקצה מסכתוה ככהוב בספר ממרויש מן השמים ומאי רמתעני ליה
המים רעים והרז"ה השיג על ס' בעלי משמיא שכהב דנסהפק בג' שמועוה ר"ה
הנפש' להראב"ד ובמקובצה למציעא פ' בתכונה ושאל אם יש לסמוך על פירש"י
כוח הראב"ד והרז"ה
י.
וה
השואל כהובפרו
באורך וחיבר הרז"ה
בסוגיה שהי
מפר הצבא במדות ההלמוד והרמב"ן
השיגו ככהוב בס' תמיםרעיםויש אומרים
כי ספר הישר של טומר חיברו הרז"ה.
והראייה ורבינו פינחס הלוי נכדיו והרז"ה
חיבר מ' המאור שנת ההק"י :ט)

או אם העיקר כמו שפירש הרז"ה והשיב
מה זה מהרה למצוא בני ור"ח כחשך
אור לישרים ובסוף שבם יהודה כהוב
דנת נפשיה דהרז"ה שנת התקמ"ו ועיין
לעיל מערכת א' אוה יו"ד�עיין סר6כ"ד
�
���

ח.

מ)רבינ
ו חושיאל אחד מארבעה
גאוניםשנשבובימי רבשרירא
גאון קרוב לשנה ד' אלפים חש"ן .ופרו
לרבינו חושיאל באפריקא והיה לראש
במרינת איל קירוואן שהיתה עיר גדולה
וחזקה מכל מדינות ישמעאל שבארץ
המערב .והן היום מדינה איל קירוואן
היא בסלכוה תונס וקבלה בידם ששם
קבורים גאונים.
� א)
�סייןלזק,גינח"נ)
לנ)כפדןך"ךחזקיה
א ב)
נ� מהר,יר חזקיה .מירו
תלמיד הרב מהר"י יטאראף
והרב המג'ין היכר ס' הנחמד והנורא פרי
חרשג' חלקים ומים חוים ותוקף גדולה
תורתו ובקיאותו ניכר לאוכלי פריו קרש

די

הלולים ,וגם אני שמעהי מרבני עה"ק
הזקנים את יקר הפארה גדולהו וחורפתו
וגם בהב שטות בהלמור ע"ד האמה
ההקדמוה האר"י זצ"ל וצוה לגנזם וכאשר
נגנזו אגב מרדייהו גםאשוייר נלוה עמם
בר"ח הלכוה שבת נגנז עם כתיבוהיו
ע"ד האמת .וכבר ידוע המכמת מצרים
שלא ללמוד ספרו כמ"ש גנה ורדים �ד

�
כלל ג' סי' נ'
ם
י
ע
ד
ובוא וראה מפלאות תמים
שאחרי
הדור ההוא מעם נהקבל לרב בארץ

מצרים הלמידו מופת דורנו הרב החמיד
מהריש אלגאזי זלה"ה והיה רב שם מיה
שנים וכל הוראותיו היו על רעה רבו
הרבפר"ח .ונם מופת דורנו הרב המופלא.
ל בתי כהונה הוה הלמידו של הרב
מר"ח

הגה מנחםציון

�
ח) ג�� סי' גקר 5ע"ס�קג 1לגיג 1זרת" כר� ס� ג,ר1גדי �� כס ,סמ:ס'ג סע"ט
��ט
ט) �ס' תת� כססי' כן �ט טגס סתח��מכר ס' סט�ר
�ז���� סם" טת(תייי ר"ט
ן
ט
ר
י
ס
י
� וות(מ'ך .ת(מידי� ��� 1ת � מ כטס ס
�ס
�חסין דסרי ר"ת סדררן גסרנ כס' תת� כגר6
"גיס;��� ט� סטחכר כפק"ל גתת גן ע( וק
� סס" גקר6
מקרס לת"כ�ס6סכ�ס סטתח(ת�יגס�רכס טג1
ג"כ ר"ג
��� גיר1ג� �כ��טס"ס טגן �הן�לרס�ן ,וכסים ד' ��ג�5דפס ט" סרו"ס�טס' קיג'ס ,וגס
��חי 1סרו"ס��
�
סי' ריג"ג סקי�ר"ת ר'�ס�ס בר' כרה� פ" סרי"ף כרכת�ט1ע�7ס
נך סטו וקרץ
א)�ר' חוק
��ן
�ג
ב) נפטר העסיקט
ל1ס
�ת��פס' טיס חרס�י
�ח) נרסס סחי' גס ס' דרס1ת טס"ת

ויק

�

עי

ס,
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�

מערכת

נררלים

ח

פר"ח .ושמעהי מפה קדוש כמה ענינים היה אחד מרבני עה"ק חברון בימי הרב
מנהולה הרב פר"ח וכהיום הזה כל חכמי
ישראל שוהים בצמא את דבריו
�
מהר"ר חזקיהדי מילוא ז"ל הרב המחבר
פרי חדש .עיר מולדתו בליוורנו
ושם למד עם מהר"ש קוסמא ז"ל ואח"כ
בא הרב הגדול מהריר יהודה שאראףז"ל
בשליחוה ובחזרהו נהעכב זמן בליוורנו
ולמד עמו הרב מהר"ר חזקיה הנזכר כמה הקנות בעיי איומיר ולעה זקנתו
והלך לעה"ק ירושלים ה"ו אחר שהאל בנה ק"ק מבריא ורבו נוראוהיו ועניניו
קרוב לכ' שנה .ושמעהי מפי הלמירו וקדושתו כאחד מהראשונים כמפורסם:
מורנו הרב מהר"י הכהן בעל בהי כהונ
הרבה י) מהר"ר
אבוארעפ
ויל שביום ראשון שהלך לישיבה
י�א הנ)כי
הנ"ל�סיין�סגי�ס)
המג'ין וכל קדושים עמו פלפל בחכמה
והביא כ"כ בקואוהבוכפרק .ובסוף פר"ח מ) דתך"ןק�חיים) בפאדממרא כריין
מיםחיים יש רבור הוספוה שנשאל מהרב
�
דרך ת"ס נח"נ)
הטג"ג ומשיב על דבריו.
שהרב
ז ת'
ולשמהעזהקין מחבר ט)
ז' אלברג�טיי
הגדול מהר"ש אלגאזי ז"
וכריס זכסן .עטיין תרן א"י�
הספרים בעה זקנוהו שהיה אז בעה"ק
היה לו נחת רוח מחורפה
ארנאזי מאיזמיר
�ו והיה מביאו י) מהרר
לפלפל עמו
היה רב ברודים ובסוף ימיו
רךנ~א הרב המוטטך על מות לבן הזר לאיזמיר והיה הלמיד
י) להריך
חיבר שו"ה וחדושי ההלמור הרב מהר"ש אלגאזי הזקן חיבר מ' בני
�
והוא ס' מעשה חייא והמכים בס' באר חיי על ד'מורים.והליבידו מהרים האנון
שבע שנה שע"ב והיה תל
�מיד הרב מה' �� כמהך"ך
אלגאזי מקושטא
שלמה פאגים
תלמיר מהריס"מ חיבי מ'
ס)מהר"ר
אבואלעפיאמלכ"ר נתיבוה משפס על קצת ס' מישרים והיו
דדך היה הלמיה מורנו הרב
�
לו תשובוה ודרושים
מהרי"ך הרב
אךפאנדרי הזקן
המחבראח"בכהיהיכההורנבה כועהייהר י� כ~ו:ך"ך
בצפה מרבני העיר ו
חיבר שו"ה מניד מראשית
לארסו ואח"כ והיה רב באיומיר יע"א
וכישראל גדול שמו וחיבר חיבור גדול בזמן מהרימ"ט והרב מעשה חייא והרב
בפלפול עצום על הממ"ג ינשרף בשרפה לב שמח .ובניו הרבנים מהן יעקב אבי
גדולהשהי' באיזמיר ג) ויש קצת השובוה המליצה רבו של מהרר"י ששון ובדפס
מהרב ז"ל במפרי אחרוני זמננו .וקצה מוצל מאש להרב .ואחיו מה' יצחק אביו
שו"תוענינים ולשונות סמ"ג ופירוש הגדה של מופה דורנו הרב המופלא מהרח"א
להרב ז"ל נדפסו בסוף ס' אשרות הפסגה שחיבר אש דה דרך הקדש והגהות נס'
בניחיי ומחק שפתיו ורבר גבורותעניניו
� ד)
למהר"י האנדאלי
ונוראותיו רבו
�
מה' אברהםן' חנניא ובימי מרזקני הרב
מה' יצחקבן הרב חסד לאברהם ולהיה,
אך הרב הנזכר נפמר בעה"קירושלים ת"ו
ונקבר שם והוא תלמיד מהרימה .והוא
זקנו של מופה דורנו הרב הגדול מהרח"א
שחיבר עץ החיים מקראי קדש יוסף לקח
ישרשיעקב שבות מקבחנןאלהים.ותיקן

חיים

יתרנהחיים
חיים

חייא

חיים

חיים

חיים

י) מהר"ר חיים אבוארעפש

ם במ' יצחק אלפאנדרי
מההרז"מר'ן הרב האבמוואסלמערפיבאן �נ) בפדתך"ךחיי
�
עיין�סגי זס)
יעקב
הרב המוסמך

הגה מנחםציון

מהר"ר

ג) גס ח" ס'�חמת ת"ס ס"ת�דו1ס'ס ����� תקס���סס מטס ג� מס"ס עם סיר'ס ,טג�ס גסס
ן ג'ד'�ע"ן כ� �� ס'
גן וק�ס� ,י(י�ר���� ���סלת� סוכל גסט1ן ��ס6חר1ן� ,סס'�י
�
דל ג' תפ"ס
ר) קשתן �ת י� ק� �גח"ג �ת � קמ� ס,גיל �� 1סר��תטרי�ג� גס כ6ן כ' ט1סל� ס���
�
ס� גסמ"ס מ�ל1ת סג�יס וע� �ת י� ע��גח� י�
�� ע"ס
�
ה) וסי'�גד"ק �תיר ו� גטגרי 5סגת תק"ד�.טכח"כ סטר תון ����ען ת"ס
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דרכת

ץ
יי) מהר"רחינםבו אםמאערי
הרשב"ץ'

נדושים

ח

כפ

סלכ סגוכל טחיל עיג' גסס�� כספרי כגסת
סג7ו(מסולס' רפסו כסמ1נ ���0וכ(פ� � ירס
יס �ס
יסולקת סכק' כזלני סול6ס וס� מילקי
���תיזו כטוס סול� טד סיגך עסלס
נכססתויר6ס מס בסיו ומסילומ1ן עמ' מכמתו ,ותחל
�.וכלל
�תו מג.ת סיסת תחת לוח יטלס �רס יורם
לפסיג מ0ר"ל י:ר� פ�ס �סכחו כתסוכ 0כ' ג6ס
כט�ת�רכ סג7פסות ח"כ מק"ת גס סלכ שינן �
� ממככ�1ס' כת"ג כמ"מ�לכ סמג�מ שטמו�סו"ת
סוכנת קאות� .מפ1יסמ1ת�ן קריך רסס�זעי לכנן
מוגף ס1ל�ת יוסכ' כסלא�מפכר ,ספרים כ' גפר
��ד 1כח�עסות
ס' כעת
עהיייןנוכרחוסךלוסםו'סכגז1ולזו וע"ס עכרןג�סתמןנסיך�רע (6כתרץיחקק
�חודקקת ח"ה�טל סע(ס אסר
מוגהסזפוס
י כגס"נ ,ו6ת ס'ותר ח.כר �מס7ור1ת
קר 6כטס
��ר
�זק סססיירי פ(
קמ 6וכתרץ�ס'ו �מ7יסי�כן�
�
י"ר ס6חרון
ן כ' סטר' כג�ג גזפס 1פסק' ססק'�ן�סקסת
�ע
ע!ן ס6חרו�ס מלכר' כ:ס"נ�מסתטוקותכ� �ררמ1ויס
כתוכו עז�טר�תקור � כא' ס6חרון �� סיס
יפס סחבק ס0ו 6מסמסת .ו(ס�ת ���� מקנת
ת"ח�סר� גאו ��כס דבר וס �ר סיג תכסיס
ע( ס6מר�ס �כ�סמ.ר1ת'סו�רגן ����סר�פגי
' ס' ע�סס�ח�
�
הרג(ס'י�ס כחור' תמל���ימ(כיכ
זע הס' טפת' כסן מ"מ �� כ'מ' סרכ כ:ס"ג
וכן�דפסו תמוכות מסר"ס כר גר1ך רפוס פר6נ �מ'ו
ך� סג'ע ��1סרכ כ:ס"ג�,מע�ס � וכר כסטרו
ס' ספת' כסן ח"מ וכמרומס� סגם תמוכות מסר"ס
��וכר כ� נספרר�ס' ספת' כסן��ו רתוק���
�דפס ככר�מן'ס כ:ס"ג ו(ר'ח1ק סמק1מות�ף
חר ס�סס � סג'ט �ז סרכ ויתכן סט:ס �ט:ת'ס
ק1דס ����ג'ט�� ומס�ס .עקל כס�עסוקבו
� סוכ'ר1כין
 .ומכלן תטופל�סרכ��ס רנס ס"
ק�ס דסס'ג ע( ����סתמיטתיס�כר' סס"ך הין
� מספל�טר�תפסס�ימי 1וסיתת טעו
�
� ססגס
וקרך כו
�

שקיל ומרי עם
בתשוגה ושואל שאלות ח"ב מסימן כ"ח
�
ער מימן נ"ב
ם באננעף בם'
יי
עו) מהר"ר ח
�סיין�ור חךס גח��
בנימיןי)
ם באםן�עיין מ'
טז) כמןץך"ךחיי
�
�� כ6סן)
יז)כמדץ'וקיים בנגששתי
) תלמיד
מהרימ"מכידועוראיתיבכנה"ג
א"ה סי' י"א שהי' תלמיד ג"כ ממהר"י
סאמיגה ובשיירי א"ח סי' ו�ם כתוב
�נרבוני .ואחיו מיק
שהיה הלסיר רמהר"ר
�צמח
הוא הרב שדה יהושע וקרובו הרב
י
נ
פ
משה .ושמעהי מפום רבנן זקני שער
שהרב מהרימ"מ רבו נפלאהה אהבהו
אתו עמו וחיבה יהירה נודעה לו על כל
חבריו והשתדל הרב מהרימ"מ ל"שיאו-
ה גביר עצום גדול והיה מברכו שיחבר
�
חיבור על הסמ"ג
והכי חנינא בהשובוה מהרימ"מ ח"א סי'
קנ"א דפליג ליה רביה יקרא ורבו
יהירה .והןבעורכיבן אחר ועשרים שנה סיס
בשנת השפ"א התחיל לחבר החבור על
הפמ"ג אשר קראו דינא דחייא ככתוב
בהקדמת כנה"ג א"ת .והיה ממונה ע4
איסור והיחר בקושמנדינא בזמן רבו
וסהרי"ם ן'יעיש כמ"ש בכנה"ג י"ר מי'

ידית

י6

הרב הנוכר חיבר דינא דחיי על הממ"ג
ולפי מ"ש בהקדמה כנה"ג נראה
שאחר כך כשחיבר מפר כנה"ג שינה
מעמו מהסדר אשר עלה במחשבה לחברו
ומ"מ נראהכי לא נדפם ספרהנז' בשלמוה
אף שמחוכו יראה כי לא שלם כאשר
ישכיל אנוש .עוד חיבר תשובות רבוה
ואני הצעיר ראיהי כמה חלקים מהשובות
הרבכנה"ג מכתיבהידובקושמנדינאיע"א
ומקרוב נדפסו השובות א"ח ח"ב ונדפם
גם מ' פסחמעובין להרבז"ל .וגם ראיהי

כ"ז אוה מ"ב .ומהוך חבורו על הממ"ג
העיר ה' את רוחו לחבר החבור הגרול
כנסההגדולה ואח"כהיה רב במתאהיריא
ומשם בא למתא איומירבזמן הרבמהריי
איסקאפה שהיה וקן מופלג מאד והיה
באי1מיר הרבבני אהרןועברודברי ריבוה
ביניהם ככהוב בשו"תפני משה ח"ג סי'
ב' וסי' ל"א ורמזה הרב בספר כנה"ג
מ"מ סי' הכ"ד הגהץ אוהי"ב .ושמעתי
שהרב היה מאריך בזה בכנה"ג שם
והשסימוהו מהרפוס מפנ הכבוד .ובן
ישון נכרו של שימה סנהדרין כ"י מהרב .וגם יש לו
אחוהו היה הרב אהרן ש
הרבהירה אמה במ"ש הרב בננסת בכמה ם'דרושיםבכ"י ומפחחותחלק מתשובוהיו
 .והיתה
דוכתי ומהם בא"חסימן קע"ת והרב דה לי"ד נדפסו בסוף ס'קול בןליי
�
מנוחהו י"מ אלול הנ"ל
ורין היה קרובו
�
מפר
הגה מנחםציון
ו) ס" גקר 6כרמין�ו������פטר כק"קפיורד ��6הכע תמ � וכפנקס ת"ק פ"קר6ק 6מ�תי
ףמחק וו� כן ר' מ"מ ר' ��ף �כג'רס�מ1יט�ג תמ"ס ומן ע.פוס ר�ן סנסט~
ו גהק גן � וסמו נ
�ימ"ט וכמעט �ישה-ת ,חא
כלנע כלטת � עמנו � כת�ט"ן
�יליורל רירל סוס כ
�
�עתכ"ת סי'גחכי
טי�7תורתו����

�

�

����
�
�
�

סי6

����

�
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מערכת

ספר כנסת הגדולה ח' חלקים .וספר

תשובותיו ד' חלקים ומפר דינא
דחיי שני חלקים ום' פסח מעובין כל זה

ח

נרולים

כתבי הקדש על ארבע כנפות הארץ
בכמהמיניסדריםונסחאות .אמרתי אעלה
בקצר אמיץ להודיע לבני אדם .הנה
רביני האר"י צוה ששום אחד מתלמידיו
לא יכהוב זולת מהרח � אך הם לחשקם
בהעלומות חכמה היו כוהנים .ומאלו
הקונטרסים משאר הלמידים נההוו טעיות
ונסחאוה .ועוד כי מהרח"ו לאנהן רשוה
להעתיק מכהביו לשום אחד וחלה חולי
גדול וכבד .וע"י ממון לקחו מבני ביתו
ת"רנייריםונהנוםלמאהמופריםוהעתיקום
במהירותבעוד שלשהימיםוזו סבה שניה
למעיוה ושנוים .וזה שלשים שנה ויוהר
שיצאו לאור שמונה שערום מסודריםסבן
מהרח"ו ס' שמואל ועליהם יש לסמוך
אך אין בשערים הנז' מהדורא בחרא כי
מהרח"ו צוה לגנזה בקברו ורבנן קדישי
אשר בדור ע"י יחודים הוציאוה
מקברי
צמח
ברשוהוע"י ש"ח ובאליד מה'יעקב
ימה' מאיר פאפירש כ"ץ .ולכן תמצא
בס' דדך עץהחיים שסידר מהרים הנזכר
מהקדמות וזה הס' קורין אותו הכל עץ
חיים .חידושים רבים ועמוקים אשר אינם
בשער ההקדמות אשר סידר מהר"שויטאל
הנז' כי לא הי' ביד מהר"ש המהרורא
בתרא.ולכן הרוצה ללמוד בספרים היותר
מדויקים ילמור שמונה שערים שמירר
מהר"ש ודירך עץ החיים שסידר מהרים
פאפירש הנקרא�� שבו המהדורא בתרא
אך לענין המהרורא קמא לשון שער
הקדמות הוא יותר מיופה ומסודר ונראה

נדפס ועדיין חסר ח"א מהשובות א"ת
ותשובות א"ה ושימוהיו ודרושיו .ובנו
הרב מהר"ר ישראל ז"ל היה רב
באיזמיר וכן י"ד שנה עשה הקדמה לס'
כנה"ג והזכירו הרב מר אביו במגף כנה"ג
ח"מ ח"א נהשמטוה וימי חייו של הרב
כנה"ג ד"ע שנה בקירוב זלה"ה :ח)
יח) כ~הר"ך
בר בצלאל�סיין
� ט)
ויכוחגויס ח'יס כח"כ)
יע) מהר"ר
תשובותיו
בם'בני שמואל למהרש"ח
רגוע
ד סי' מ"ו�
ב"
מסימן מ
כ)
בן דדך תלמיד
הרשב"א חיברצרורהכסף
וספר צרורהחיים ואני ראיתי צרור הכמף
מכ"י .ודלא כהרב המבי"ס בהשובה ח"ב
סי'כיב שמיחםמפר צרור הכסף להרשב"א
ואפשר דכונה הרב המבי"פ דסברה
הרשכ"א הביאה הלמידו .וחיבר חדושים
על הש"מ�רבינ
ו בצלאל בכלליו כ"י
מביא מחידושיו�והוא הרב המחבר צרור
החיים וצרור הכסף) ועיין לקמן במערכת
�
צדיי בס"ד�.עיין ערור מכסף כח"כ)
כ� כ~ךזך"ךלקיים ןיס~אך בישראל
גדולשמוזצ"לוהיההלמיר
בפשמ מהרב מהר"מ אלשיך .י) ומרן
�של שלשון שער ההקרמות הוא מהדורא אחרה
מהר"י קארו היה
לותי
ענ
המלאךמזההריורבורבבוקמ
התורה מציעהא .גם ס' מבוא שערים היה עם
מהרח"ו משם
ועל העבודה .והוא היה בן מהר"ר יוסף מה"ב כי לא היה ביד מהר"ש הנזכר.
וימאל קאלאבריס סופר ההפילין ונסמתו ום' אוצרות חיים הוא סידור מהריי צמח
סיחס נדולס מ6ד יגקיס יותר תכל כגי דורו והוא מובלע הלשון ממש בתוך ס' ררך
וסיס נלנול סרכ ממניד�.תלכך סכתה כסטר עה"ח להרם"פ הנזכר .ואני הצעיר ראיהי
סנלנו5יסזכיתי ורעיתי ס' סחזיוגוח מכחינת בארץ מצרים הח' שערים מכ"י מהרח"ו
יד מטרח� תמס נזכ( מס סעירת� תק1דס עצמו רק רמהרח"ו סידר שער הפסוקים
יקירתו טד סוף יטיו ורכו טגיכיו וגיר6יתיו .ומצות שער אחד ושער אחר אשר' נמצא
והוא קיבל מרבינו האר"י זצ"ל חכמת מטהרה יד הקדש האר"י זצ"ל עצמו.
האמה וכתב אשר שמע מר כם' עץ גם בסוף כל שעריש קונמרס מאשר שמע
בוירי אברור מהרח"ו משאר החברים ששמעו מהרב
החייםנ"י כמפורמם .ויען אבד
יזה
הגה מנחםציון
ס נסקלתס ��ח ס" גסגת�ט� כן �ך סרס��� לסגת סמ"ג.סי' סגת מ�ת��1כ ג(
ח) �עדיפת"

חיים
חיים

ראיינן חיים

יטי 1רק סגעיס תגס
�

ש) גס חי' ספר לגרת סעיול וס' סתייס וס��ח' סג' טסוייל טפר6נ��ל�ט1ל סליל סג' �� סרג מו"ס
סיגי�סרנ ט�ס סערן��זקקרטמג.ן ��� סי'�סת �� וכר" מעת( סמג1גס וגרי סגכ� �טטס�
� י
�ת ג' � גסגס ע"ן)
�
) ועס�ת סרט"ע סג"מ מס"ס סג1ג1ת
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מערכת

ח

וזה עשאו קונמרס מיוחד בסוף כל שער

ובנו מהריש לקח השער אימר נמצא מכ"י
האר"י וגם הקונטרס שבסוף כל שער
הנוכר ומירר ועירב הכ 4באהד והלך

בפרר הרב אביו רק שחילק שער הפסוקים
ושער המצוה לשנים והיו ח' שערים גם
ראיתי מכ"י מהרח"ו כמה חבורים בכל
חכמה .וס'�� הדעה טוב�דרשות על
כל ההורה ממנו ע"ד פרר"ם ,גפ חידושים
על הש"מ והתומפוה מכהב ידו ,ובמפר
חויונוה הנזכר כהב שנולד מהרה"ו שנה
הש"ב ודמשק מנוחהו שנת הש"פ� .א)
גם ראיהי פהקא מכתב יד מהר"פאליטיך
עצמו וכהוב בה שבבה אשר נססך
ממ-ן מהריי קארו הוא מומך אה מהרח"ו
יורה יורה ודין ידין ככל דיין מוסמך
והומן כ' אלול שנה השן'ן ,ומהרח"ו דר
קצת זמן בעה"ק ירושלים וע"י מעשה
הלך לדמשק .ואני ראיהי שמר הנכהב
בעה"ק ירושלים בשנה השמ"ד ומזכיר
בו למהרח"ו .ובנו מה' שמואל היה
מרנני דמשק והיה חתנו של מהר"י פינמו
בזקניתו .ואח"כ הלך למצרים והיהה
מנוחתו שם .יהוא חיבר חמשה קובצים
דרשוהיו ודרשוה למשמרה החדש יב) ום'
שו'וה וס' חכמה נשים בסדרי גייוין
וחליצות וספר חמדת ישראל וכמה ספרים
בחכמות .ובנו מה' משה וימאל היה
מרבני מצרים ושקיל ופרי עם הרב גנה
ורדים ברי'ט א"ר;
�
ק
ר
ו
ע
סס1פר
�וסף�כ' מסרתהסיס
��ון
"י
מא
ר ת"כ�ר :ר' מער �� ר'�כב סס1פר:
ום
וכווקו
רח
�
רען כתנת�.ע��ע� טע:ס סגד �מ:ק רכים
�ו� וס'תס ספ�ר"ס� .ת1כ ען ספר מערס וס
�נ
ף��ן ר
�.גח1כ ��� ור"ת�סט!רתם�מרת'
��ס ת"ו.
�� מס�קכ!ת' מרכג' וקג' עה"ק �ר
לוע דחוק'ס סמוך ע"ס מפג' סגחר.כ סקס�תוו.

נרולים

י

מזך��ס�סו�6גרך מרכס�עיר ועזיך מוט(�פתחו

��ן דגך כרקנך .ומסרחת עלס קסדת סררך
ס,ן �מ:ק וכ��6ו יכינו ס6ר"י ו�
�ונהרס יאגר
יסכלח טחוכ'� סער סיס גלגול מוהר.כ
�וכן
ס ין
כיגו ���כטרכ'פ.ריש�כי מחרכותי,ת
�נך
ך וס'תס�טת סכו:ר
ו�לפחיהפי
נ�ן הוק'ססמי
�לתי
ן הכ�ס ט� חסין יטש�ס�
�חין כ'��
י
י
ר
�לס.
�כ �גוסי'תי�תחלתן דג
פסרגר'ס��
וסי �ירה�
�ר!יה' לפצחי�:כבחות סלד���
רי"עיו�לו ל5ל�בתפרהלג
 ,לדיסק סחר:חי.
י,
ל לסרח� �פתח וסיס
�ח�כי
פיחה�י:ח�ח לוס סיי
�
��ס
ר�ר
ק�סיס�תק1ןגך� מסרהב �כיחוו
�
פתה �ן עיף�עת�6ן� וימרס ס� ע"כ���
ן מ�
�ס�סתם חוק'ס מע"ס�וג 1ג.ח1
�ע�ג'ח1ן

יסר,

יירי

יכל

נסרות ו;מ� ר� פ"ק�כרג1ת לף� וו"ן סתס מי

ג'חו �יקח ו� וסו גיח1ן סרסר סג ��סס��ו
געין מס'ו� �מע.ן קטן סו 6סמון �ר��ס�גימל

� גימ1ן ומתרגמתן�תחת1ן �����
�ת1
וסור7תס�ו
���סגס �תכ ר�ו"ן�סיס ווע��טן�תכ סרכ
ע
,
ח
�
�
��ס'ס
גט פרוט ה" קג"ב ס"ק
�וטף כ'מ'
חוקים ו�ע!ס סגחל.נ�מן חוקים �סתס מי ג.ח1ן
��� וס��חוקים סתס�ת מ �
כנו� כ�ס כ' ס
מ.מי ג'ח1ן סט�ן ��רס �נוטס מערכם�ע.ר דוד.
��� �ך�:וט סגת(ס
� כתוך יל��ס וטלסייס
� וורדן סמך�סרסכ.ת���� דמימ� מר� סמון
ס,ס �ר סיס כיך�יס .וחוק'ס���ת��� סמ'ס
ך יקר מתחו�ון �ן הרוצית�מער�ז
סגס.גסיר
��ס
מ מע.ן וט�זוע�לרומס ��ר
�
��רו�ס .וגןס
ומס �מך סכתוכ נוערכן�עיר���ן ס �ס��
�ררגס כיורחס� טיר
�לסירדיר
סמ'ס
�ס לנד
�מטעורמכדס'ס י'יס��,כ' ס"ס סופ.ג י
רירים
ר�סי 5כ%פרג'ח רריפית ירי:ליס
�רי
פסרכ כלפי טיר
ר��
וב"כ �ס סלליסייס כפ1רתס�ל טיר די
ד ווסר"ס
�ון�בר�ס סכרית פלכ' כ"ת רוד טכ"דיר
�כ"ן:
ן' תכ'כ כגט פשט�ס .וטפ"ס �סיפן ס"ק

ים

כמתי
מהרח"ו ז"ל רבים אמרו דכשבא ללמוד
עםרבינו האר"י זצ"ל היה יוהר
גדול בשנים מהרב ז"ל ושכך מצאו כהוב
בכהבים ,ואניעניה"י שאני הצעירזכיהי
�וילמנהיבה
�חזיונוהממהרח"ו
וראיהי ספר
ידו וכתוב שם שנולד שנת הש"ג .והוא
כשבא אצל הרב היה בהחלה שנת של"א
�כ"ח שנה .ובשנה של"ב יום
ג'ח1ן�ע 7סרס �ס ס � גחנת �סגר'ס פחתי
�קער' וכפיז הי"ל
ל�ל'סכי ג(ס�מע�ס ס�ג'ס כע1ס"ר�כ"ת סמ
� ה' לאב נלקח ארון האלהים רבינו האר"י
ותקרס סע.ר כמעט ר'קג'ת וע� ס1גר'ס ס:ט
�רו'מסע זצ"ל והיהבן ל"ח שנה ,ובוא וראה שכל
וססו(ך �
�נוגר!
��ער�חל�ר ס�
�סרכ'ס �ס�כ'ס מתחת �סרמןו.ך וכומן�סרב החכמה למר בשנה ועשרה חדשים והיא
קו! מיס
מסרחת סיס געה"ק�רו�ס כ�6ר�חד תקיף סגקר6
�למסרפ"ו
ס פלא�.ך ככר גודע�ססןנ ססססו
�
ל
ל,ס'פ�ן וקע�מזן �ל��סתםפיג'הטי�
נו
� �למכירס סל מריס כיס טכריס וגתיסגס
ס
מ
יפ
למגויסי :חכם
�
�
ל
ב
י
י
�
�
ת
ח
פ
ל
ס
ו
'
י
'
פ
ר' תייס��� ול� �ס� י��פתחו .סחכמס כקרגו וכגירוף גסמחו סט5יוגס וסרכ
לס'
�
סקיוס סנו5מדו�סוטי 5זי"ט
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י
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יג)יספו משר תי'ס לד'לייורג
ת�טר
)ש:ידפס פפפ גפס"ס יחרת� ���סריכריח �סרסירוני
י
"
ג
י
ח
�
ס�לגלח ז,ר"י �ל:
�כל
סגלגול.ס ס'מחייגן ס'סגירלית וס'�רטט פליח סקליסף
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�
מערכת
לכנ) מהך"ךחיי
ם החבר גן הרב
יצחק החבר הוזכר

מימן
ע"גיג) וכמהפעמים בהשובוהמרן הקדוש
אבקת רוכל וחתום בכלל רבני צפת סי'
קכ"ד וחתום עם הרב המבי"ס בהשובות
של הרב המבי"מ בחלק ראשוןסי' רפ"ז
�
ובשו"ת מהר"מ גולשיך סימן ג'
כנ) במךקך"ך חימם חבריא חיבר
יר
יש על מפרא וספרי
וקראו חבר הקיניי
) וראיתיו כ"י קובץ
גדול .ומהר"א גדיליא בפירוש הילכ~מ
מביא איזה פירושים ממנו
�

יי
) מהר"ר
ם
י
י
ח
ן
ז
ח
ר
פ
ס
שנוה חיים

הרב המחבר
ויש לו

השובה בם' גנת ורדים בא"ה כלל ב'
סי' נ'�ועיין סגת חיים גח"כ�
כס) כמדקך"ך
חיימא מו)�עיין
�
ח'�ני סנ� סורווין)

היים
כי)ראינךהייםקנן הפץזהב�עיין
רכינו סמאל נר�מנחס�
כז) מהך"ך חיים יאריך בכלך
חיבר שויה חוות יאיר'

ח

גדולים

בן גדולי ישראל כמנואי בתשובותיו
�
ובספר חדש השני
ורע שבספרכריתותותחלת חכמהשנדפסו
באמשמרדם נדפס קונמרס אסיפת
הכללים וזה הקונמרס הוא מהרב חוות
ישר ונדפס בספר הנזכר סי' צ"ד יח)
ואסיפה � עלה בקבץ המופלג האר"י
הח"י ונרמז קצה בדברי המרפים .וקיק
על הרב יד מלאכי אות ר' שכתב כן
העתיק באל חווה יאיר סימן צ"ר ובעל
אסיפההכלליםע"ש .והרואה יראה שהכל
�
אחד ודי בזה
הרב חווה יאיר כתבהי לשל הרומוה
מרותיו .והיה מדקדק כנראה
מתשובותיו .והחזיק מובה להרב מנחת
יעקב שהקשה על דבריו והמיר מכשול
מספרו כמ"ש
שבוה�יעקב חיא
דףי"ב ע"ב .וב�השחמ
ומ
ם"השני עיקרולאביו
וזקנו הגאונים ודלא כסרר הדורות
דף קם"ז ע"ג שיחמו לחרב חוות יאיר
עצמו מתשובה והשגוה על נ"ש�:ימ)
םיןקרךנקהיהתלמידו
כח)כמןקך"ךוקיי
ותהנו של הרב כרם שלמה
וראיהי ס' תשובוהיו כ"י�וישלו השובה
בקונמרם עוללוה הכרם אשר בסוף שו"ר
הורת חיים ח"ג .ויש לו השובה במפר
� והיה רבו של
זרע אברהם ח"מ סי'ו
�
הרב מה' שלמה עבדלה ז"ל
ל�ע�רנ'ג1
כס)ןק"ךד:יימ בךיחיא
�יטזר נרגתן �סוךטסמ�תיוכו�
ז סמ 6דחיי.
� ב"רדץיימ
כעיי

ונדפסו מז) אר כל שאר חבוריו שהזכיר
שם לא נראובעליל�.ו) ואת יקר הפארת
גדולהו ניכר מספרו .רוב בקיאוהו נודע
אצל עין רוגל במפרו ובפרס מי' ציד
ומי' קצ"ב וחוס השניסי'כ
� ויהי הונ"ן
הרבה כמ"ש מימן רי"ט .ובדרך האמת
כמ"ש מימן ר"י ובקי בהנדסה ותשבורת
כמ"שסימןעק"ב .ובחכמת המספר כמ"ש
�
�
זרור סח"ס כח"כ)
סימן א' ובסוף חוס השני .ויודע פרק
בשיר כמבואר בסוף המפר .וזכה למדת ���רננינר
בנו של רבינו יצחק
הנשתוון כמ"ש בהקדמה חוותיאיר .והוא
מוויינא היה בזמן הרשב"א
כמ"ש
הגה מנחםציון
� יד) ועח"ג�ות ח' ס" ו"ג מל"ט כוס:
יג)�� ע"כ
סו) גסרכ מ1סר"ס ס�רן גיסו ס( סג'�ע( מג"ט וסי�כ�ק ס1ל6ד �
סעד)�טמ"ך�
��כ�ק ק1כ,ע:ן�מ�ן קעת וקותו כק"ק�ירמייס� 6וו�ת מקוס סרס"ק
,מ1סר� ת�מ.ס
ט
����
קו

יינקב

חיים

�

�
סכת תסיג וכפנקס מח"ק�טס כ' טה" סופר מסיר ��� וס
�� ו6גסיס ע"ס וט" חתן�נ"מ מטקס��עור כר�ן�כ�ק פו��
��ס:ס ס' עק"ח �����ח�כר�דפס סק7מס וסס;ו�ת �ס סוס כר"מ��ת ח�
מס'
���
י
�
�ו��� עד סרס סוס וס"ס � ��ג�5לסח סגס1ת� טן סר�ף
�� �מ
יח)
סס.מ�ס �ס �� ע�ן רק �� גס מ"ר סתחכר ו:רמ ,קרת כדשי סווךפיס �ע וסר'
�� ע"ט:
�ת כ
כסקיצת�ס' וסיטת ������סוט �� �נ! ס;תונ�ח"ססי 6ר"ת עמ' תכמסכ;ן
'
ס
כ
ס
ר
ע
פ
כ
יט)�����מח ממקור מק1ת�1סר עין ר�ס
�� ����
�
�תכין�מ�ס ת"סי
�ך
ככר
�
�
�ר�
עיין�פס כפרס סס' וגס � כסקנסס מס ט��ותמ,ס ה" כיעה��ת 1כטס חוט
��י ס1ס'ף
גס���ופג מטף �ך�מטן ��סוס �ע�כות��ק�ט.ס קר 6כס סס' רק ח� סטי�ע"ר ס�ס) �� רק
כפיף כעגמ
ן סס1ס'ף�סכיך גס סו 6פוס סו"ת כס1פ 1ע"ט�,כ.ותר יט�חמוס ע! סג�ן כע! סס����
סעיסו גס �סרס ט� יפר ת"ס כסג"מ סמ�ן כ"ן �� ותעלס � ר�ו ���טס
� ממטטחת�ס1גס:
�� וגיטי

לכי

�י6

ס" נוסרח

יגיף
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מערכת

ח

כמ"ש בשו"ה הרשב"אסי' הקע"ה .והוא
מהר"ח רמייתי הנהות אשר"י כמ"ש
�
מהרי"ל בתשובה מי' קצ"ג

חיים

גדולים

ל:

ומירר כונוה התפלהעלפי' האר"י זצ"ל
� כג)
ועלה לשמים בק"ק ליוורנו יע"א
�ר) כפדקך"ך
םכ"ץבן נכד הממ"ע
י
י
ח
�
�
עיין�רן סחייס כח"ב)
�ס)מהר"ךחיי
םכפוטו הוזכר בחלק
ד' שבתשב"ץ במור הראשון
סימן מ"ג ויש לו השוכה כתשובות
מהריט"ץ ואני הדל יש לי חתימהו על
פסקי רבני מצרים ברורו .וכבר כתבתי
קצה מעניניו בשה"ג ח"א מערכה מ"מ
אוה ס"ד�.עיין מס' מקיר נ6כיזון .וסיין
�
ספרי חיים נח�
י�עיין ס5כס
�ו) בןדןך"ך
ד
ל
ה
�
ס
ס
ח
ב
"
ח
נ
כקו"ח)
וכסיגי

�נ)ךגנינך
למכהן אחד מבעלי
התוספותאבי אמו של הרב
הסמ"ג כמ"ש בהלכוה חמץ סי' ע"ה כ)
וכתב בס' קורא הדורוה רף יכו ע"אוז"ל
רבינו חיים כהן הובא בהרבה מקומות
ואולי הוא רבינה חיים כהן עצמו ה"ר
ם בר מרדכי זבחים דףכ"ג עכ"ל כא)
חיי
ומ"ש ואולי הוא רבינו חלם כהן עצמו
כפי הנראהקאיעל ה"רחיים בר מרדכי
ואין כאן ספק כי ה"ר חיים כהן הוא
זקנו של הסמ"ג אבי אמו והוא ברבי
חננאל כמ"ש הסמ"ג עצמו והביאו ספר
�טייק ת'
קורא הדורות עצמו דףי"ר ע"ב .ונראה �י) מהר"ר
� כד)
נרסס סכנךר�
שמ"מ נפל בספר קורא�דורוה וצ"ל
רבינוחייםהכהן.רבינוחיים הובא
בהרבה
)
ח
�
ממעיב הפנימי מעיר
מהי
מקומוה ואולי הוא רבינו חיים כהן
דרעא .כתכ כסטר חז�גות מסיס
�
עצמו כצ"ל
גנך�יו�יסוזכור�טו3וסיסיודע טתידות
וסיס סולחסלוניות�תסרח��� ותחזק�ו
�
�נ) כ~דץך"ך
הכהן מעיר
ם בב"ר משהן' חביב
ארם �ט)דץךננ
י
י
ק
ו
צובההלמיד מהרח"וחיבר
�
עיין ס' סנתיס נח"כ)
טור כרקת וכו' על כלשן'ע א"ח ונרפס.
ל
גם נדפס ס' הורת חכם להרב .גם מגד
)
מ
בך
ן
נ
י
נ
נ
ך
מאורתגולה
ו
נ
דוד על רוה שהדפיסו אחרים הוא ממ
ר
ב
י
ח
ם
ה
ו
ם
י
נ
י
ד
פסקי
בכ"י
ודי בזה .כג) ואני ראיתי חבורו על ש"ע
�
ונקרא הספר עץ חיים
י"דכ"יעל דרך שחיבר בא"ח .ומה
ש"עקדמאה"וח ת� כ~דתך"ך
�
םאךאגדמי�עי
לם' מקור חיים פי' על החלה
�
מ' יוסף ס6ר5ניסי)
שנדפס באמשטרדם שנה תמ"ו נראה
'עמךעיר וקדיש
שהרב ז"ל חיבר על כל ד' חלקי ש"ע מג)כ~דץך"ך ז
מק"ק מאלי ובא לעה"ק
וחילק כל חלק לג' מורים וראיהיבגניזה
דפין מטור יהלום מסוף י"ד מורפסוה ירושלים ה"ו סוף שנתהק"ב .ואני הצעיר
ולא ידענא מה אידון בה דמזה נראה וכיתי והייתי בישיבתו הרמתה ועיני ראו
שנרפס כל י"ר ובא עד קצו שיש דפין גדולת הורחו עוקר הרי הרים וקדושתו
לא מעט מודפסוה ממורי"ד .ומה הי"ל הפלא ופלא .ולפי דורנו היה לב הרב
לסי זה כלו שלא נראה בעולם אלאדפין מבעית בתלמוד והיה כמעין המתגבר.
אלובגניזה .ובא לירי ס' עמרה זהבפי' והןבעון הדור כמעם שכ"ב ובחדש תמוז
מנלת אמהר וא' מנורת�הב פי' קהלת תק"ג עלה לשמים בן מ"ז שנה זלה"ה.
להרב הנזכר ונ"ל שהם כ"י הקרש הרב וחיבר חפץה� ראשוןלציון .אורהחיים.
ז"ל עצמו .ועור היו'לו חבורים רבים פרי האר .וחכמהו ניכרה מפפריו אך

היים
חייםמיצירי
חיים

חיים

חיים נמים

חיים

חיים

�חלין

הגה מנחםציון

כ) ח(מיד ר"ת�י' מקדמת יס"מ ג"ק �
כא)�נ��כ"ו�,ע� ס"�יכי
ר �� כר"י�ג,כר גת1ס' מגחות
פ"
י�ל 6קיטס כ� ת"ס�עג"ו ���
�
כב)�מ"ם כמחגר המריס מ6ן�חר.ס �� כ�ת 1ען סג"מ �
גרמ"ו וקל חי�ס סם�סק7מס לכ' גוס��ח( ג1גע ממקש חרס גסג 6רג� ע"ס ,סר'�ך�ס1יסמעיטו
�
כחותמת מסמס�כתכין �תתמ'ן�ת"ס
�
� גרמם�כ1נ�תקון חרת:
בג) �� סמחכל סקנס
�
תקג��עח"ג כ' כ"ס
בד) וס" גקר�6סמו ת"ס�סיס מ�ר 1ות" ס' כ6ר מיס ס"ס
����

ימ'

�

�
ע�

�
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מערכת

נדךג4יכ2

ח

זה אחד מעשרה מחכמהו ורוחב לבו תס"חיתיש ת"ס יפסרח"ט ח"גיוטספית
וחורפהו הפלא ופלא וחופףעליו כלהיום
ד"ת סרג סוכר
�
�
�גי
סרר קדושה�הברפ
המעניני העה"ו ורבו
יסי)
עזוז נוראותיו .בן אחוהו הי' נר מערבי פו) ב1ףןן4ייךילקליכן�פ1ןך
י
נ
כ
2
י
�
חיבר מ' הורתחיים שימות
הרב המפולפל מאד מהר"ף אלעזר
י
ד
אבילה ולשמע אזןשמענו נפלאוה מהורהו על ט' ממכהוה בפלפול ומברא ישרה
להיה :כה)
יקצה לענין דינא וחיבר צאן קדשים על
ר
ד
מ
ם
י
ש
ד
ק
ם
ש
ו
הרבה
ם
י
נ
י
נ
ע
מהרב
חנ) לחרבהיי
ם עשאר נמ' בנימ
ן נכרו דרך חורפא.
ל
כ
ו
ם
ו
ק
מ
עשאל
�
כ
"
ח
כ
ם
ס
ס
.
י
ח
ן
י
י
ע
�
ו-
הי
מפפר"מזב
�הזבח ודפוס חדש �שמ
הרב
�ברכה
א
ו
ד
כ
נ
מהרב
ם
ג
ס
פ
ד
נ
ם
ר
מ
נ
ו
ק
ם פי1ארך השובחו
�ר) כחףקך"ךוקיי
בדק הכיה
בם'בני שמואל למהרש"ח מהרס על ב"י הלכוה המון וכו' ובצמח
סימן ד'
�
דוד מזכיר להסב שנה של"ב אך במפר
הורה חייםעל הבבות שנדפם בחיי הרב
נוס) מהך"ך חיי
ם שבתי הלסיד
חסה,

וטא"ס גגרטס תות �ט ט"ו�.כיין פ' ת"ס גל3יטת

כחוב שנדפס שנת שפיד
�
מז) רגנרנךולנרך המפרדי בן רבינו
משה אחד מארבעה גאונים
שנשבו�טיין רכיגי���� ורבינו חנוך
היה עם אביו ונשבה עמו ופדאוהו בספרר
בעיר קורמובא .ורבי נהן הדיין החסיד
שהיה שם אמר אני אינידיין�ה האורח
הלובש השק הוא רבי ואני הלמידו.
ן לרבינו משה'
ומינוהו הקהל עליהםלדיי
הנזכר
�
התלמוד
רבינו חנוךפי' כל
בערבי כמ"ש
בהקדמה מעהיק פי' הרמב"ם
נזיקין .ורבינו משה בר חנוך שמניאים
גדולי המחבריםכבעל ההרומות ודכווהיה
הוא בנו של רבינו חנוך הנוכר
�

מהר"א ששוןוחיברשו"ת
הרבה מאד ונדפסו ד' חלקים מהנמצא
מתשובוהיו .ובח"ב מס' תורה חיים סי'
ל"ב היהלוויכוח עם מהרים"ץ וכהבז לו
מהרים גאלאנמי הזקן ומהר"י אבואלעפיא
בכבוד גדול ובהורהחיים ח"א סי' ס"ה
השיב בתוקף על תשובת הרב כנה"ג
בבחרותו והיא נדפסה בסוף פני משה
ח"ג�והיה רב גריל בשליניקי מ' שנה.
�קירא
ובא'
�הרוריה נהב
�מגרולי
י
ר
י
מ
ל
ה
�
ו
י
ח
ב
ש
ב
ו
ס
פ
ד
נ
ומחדש
והאריך
חידושיו
על תעניוה ועל הר"ן פ' בהרא דיומא
בסוף השוב' הרב בנו הנדפםוה מחדש,
וזה
�ער
�ממה"ר שמהרח"שחיבר
�שיסוה
על הש"ס וחידושים על הר"ן מלבד ס'
ררושים שכ' בם' קורא הדורות .וא
תלמידף חח) מוהר"רחנוןנבון לטייו מ,ייגח
שהיה�כצוף ימי מו;רש"ך והוא
מהר"א ששון והיה בדור מהך"ם גאלאנמ
מ"שי חט) ר:נינ
ן הנדניא החמיר איש
הזקן תלמיר מרן כמבואר מתוך
ירושלים היו בירו רוב
לעיל וא"ב קדםבזמן .מ"מחלקי השובוהיו
שלשה המה קראו בשמוהם הורת חיים הקבלוה הערוכות לו מימי ההנאים,
ג' חלקים נדפמו אחר כמה וכמה שנים .ובחשובות הגבינים בחוב כהב רבינו
כקן �ן�רקטות ע!���� לתסוגות�וסרח"ט החסיד
�ז"ל מהם
�וכונהם
�עליו.
�הרב מהרים
אלשקר בתשובוהיו מימן ח"י ע"ש:
ען�סיתכרר סלדפסו�ותס�סהסינוח
ווס רכר
ימתיי
�
ס ל
פייט .ות.י
ג
י
ס
ת
,ר�3כרון יו
סמר
ן
�
ת'סגי
ף ס�ן ג'
סי
גחךססףרח"גי�גח"גטסי ,גגו ג)ר:נ חנינ
ח
י
י
ס
ה
ן�עיין רניגו ת6י
�אכג�פור
סר3
ת
י
כ
ח
ש
ט
י
 ,פ ס" וכש דירג
נלון)
סכות יפחל ,רקסכז
ח
לי ירט פחטו3ח יסרח"ט
��5ס ג�
ס1כירווכו'���
�יען לססתפן גוס
חננאל בנו של רבינו
ר
ג
י
ל
ו
יט סל 5ר
מדל,ס,סיר
� כסר' ס'טכיתיפיג ח� ��טית
חושיאל �הנשבה) ונולד

ראיינך

הגה מנחםציון
בה) וט' פטרל�ח
�
��ומס"ט גסגס�ח"ןע(�ת �י"ר
כן)�כ"ס����ק:ד

�
ג

במדינה

ס,ט'גיג זן" ��ת��� סחיטתו והטלו�י�פת סבל מס" מר6ס�ט�ת�ח,תס�סס חייםסי
ר חוגם גק"ק
����
��
�כ גלגוג ע' פכח �� ופט�כקן גסס ס�ר סלט
�כ
ט
�ו(ס תפסתי�� טללתי�טסכלל ורק גסוספית לחטופייו
��� לחריחי' פפחכר��ט שש"ת י"
ג פדח
ק
יחרת ט,גתו�טמס� �ת ס' ו�
נו)
� כ� � ו'��ס:

עי
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גדולים

ח

במדינת איל קירוואן .ובהב הרשב"ץ
בתשובותיו ח"א סימן ע"ב חרבינו חננאל
ורב נסים קבלו מרבינו חושיאל ורב נסים
קבל נם טרבינו האי וישמי שכהב שנם

רבינו חננאל למדלפנירבינוהאי .ורבינו
�
חננאלורבינונסים_רבוהיושלהרי"ףזצ"ל
רבינו חננאלדבריו דברי קבלה ובהוספוה
בעירוביןריש דף מ"א מפורששהי"ל
קבלה אף בעניני ההנאים .ועמ"ש
הרב
 :כח,
מעדני מלה מ"פ שבועת הדיינים
רבינו חננאל פירש התלמור וחיבר פירוש
התורה ומזכירים אותו הרמב"ן
� כט)
ורבינו בחיי בפירושיהם
רנינן חננאל בן רבינו חושיאל פירש
הלתא סדרי בגירסא ישרה אלא

שקיצר בפירושו מאד והיה רבינו חננאל
מרור
ספר כ"יישן נושן .ל) ובם' שבלי הלקם
כ"י מביא הרבה תשובוה מרבינו חננאל.
וידוע שהוא הלסיד רבינו חושיאל אביו
והבירו רב נסים נר יעקב והיו דור ראשוז
ברבנוה .ורבינו חננאל פי' התורה כמו
שמביאים פירושיו הרמב"ן ורביני בחיי.
ופירש כל הש"סוחיבר שו"ת כמו שהביא
הרב שבלי הלקם כאמור והיה רבם של
הרי"ף ורבינו גרשום מאור הגולה ורבינו
נתן בעל הערוך .ומשוייה כל פירושי
הערוך נערכין על פי רבינו חננאל כי
היה רבו וכמ"ש בח"ב מערכה
�יין אוה
דרן�.טין טריך כת"נ� וכבר קצה מזה
כתבהי לעיל .ומים בכל מקום לרוד
בשנות"ו משום איזה חידוש בס"ד .ובספר
ישןכ"י כחוב דפירש רבינו חננאל הלהא
מדרי כמ"ש לעיל אך בס"א כתוב דפירש
כל הש"ס .ובהשובות מהרים הקצרוה
סימן צ"א כתב שגלוי לנו דר"ח למד
לפעי רבינו'האי לפן שמצונו במקום אחד
שפירשרבינו חננאל אם לאספני הקבלה
יהאבוהביתדיןעכ"ל .ורוצה לומר שרמז
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ברם ,לרבינו האי שהיה אב ב"ר
ראיה�שלמד לפני רב האי אך תבירו
רבינו נסים בר' יעקב למר מפי כהביו
�
של רב האי וממנו ירע סברה רב האי
גג) רבינך
�יאוורר בך שמדאל
ראיהיפי'על נמהמסכתות
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ר חיבר
גנ)כמגץ ושנניאאייטפיריא
שיסוהעל הש"ס והשובותכ"י
והי'בזמן הרב המוסמך מהר"ח אבואלעפיא
זקנו של מופת הריר הרב'עץ ההייםוכו'
ושקיל ומרי עם הרב מה' אהרן ן' חיים
נכדו של הרב קרבן אהרן טרם לכתו
לאיזמיר ועם מר אחיו הרב ךפאל
�
אישפיריאל הלסיר מהרים"ט ז"ל

' ושנניא כטאימיאצק�טייו
ראשון של רבנוה אחר הגאונוה .גן)במכי
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נח"נ�

ס) מהר"ר חסדאיהכהן פרחיא

תלמיד מהרחיש חיבר שו"ת
תורה חסד ושקיל וטרי בתשובה עם הרב
כנה"ג ומהרם הלוי נזיר .והיתה מנוחתו
�
באלול ההל"ו
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