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מערכת

ט

ט.

�רבינךכפןנניד
ץ אחד מבעלי ההום'
�
כמ"ש בקמא רף מ"ט

ראיינן

נ)
מדרבני
ה כחוב בתשובה
רבינו אביגדור כ"ץ הכיאה
הרב שבלי הלקט שבלה רכ"ה א) וז"ל
וכןראיהי בכתב שאלת דברי תורה אשר
שאל הרב רבי טוביא מבורגוניא מלפני
מורי רבינו גרשום משפירא ז"ל .ורבינו
מוביה סתם מביאו המרדכי ובפסקי מהר"מ
�
ריקאנמי תדיר�.עולי כוח כנ"ל)

נ) ראינךפיך:ניה ב
ראליא מזכירי
� ג)
המרדכי

י)רסנינ
וטוביהו בר' אליעזר חיבר

פסיקתא זוטרתא הנדפסת
בויניציא מפרשתויקראעדגמירא.ומדברי
מ' הפרדס בתחלתו ומרבינו ירוחם נתיב
י"מ חלק ה' ומם' הניא סי' פ"ה ושבלי
הלקטפי' קי"ח ומהרא"ש הלכות הפןלין
נראה דשם הס' מדרש פסיקתא הוא לקח
טוב .ושמו נאה לו כן הגאון המחבר
רבינו טוביהו .וגם בכל פרשה מהחיל
�
בפסוק שנאמר בו כי מוס
ואחר�מן רב בא לידי פמיקהא זוטרתא
כ"י מבראשית ישמות ע"ד פסיקתא
הנדפסה והיא מרבינו מוביהו ושם כתוב
בפי' דשם הכפר לקח מוב .וכהוב שם

פ' שמות וז"ל כשנה ד' אלפים הת"ן
שהיא אלף ופיה לחרבן ג) אני מוביה בנו
של רבינו אליעזר הגדול ז"ל בינותי בם'
אלהינו ואהנה לב; על אורך גלותנו כי
אזלת יד וכלו כל הקיצים ואין הדבר
תלוי אלא בנישובה וכו' עכ"ל .ולפחז
היה בזמן הך"ף וסיעתו והיבר מדרש
רות ומדרש אסתר ד) הביא מדבריו הרב

נרגלים

ישי על רוה ום' מנוה הלוי על אמהר
ומכנה אוהם לקח מוב בשם העיקרי
�
לפסיקהא שהיא לקח מוב
ובביבליאומיקא של הדוכוס בפיורינצי
מצאהי שם בס' בלוי
קרוע פסיקהא על בראשית שמות כהוב
בקלף ישן וכבר כהבתי בשה"ג �ט"ן
לטי� דבעיר הקרש כבר ראיתי פמיקהא
מבראשית שמות כ"י וחיבר גם על חמש
מגלות כמו שנראה בס' מנותהלוי .וכבר
�
כהבנו כמה זימני ששם הס' לקח טוב

ס) כ~וץ'פןך:ני
ה הכהן חיבר מעשה
מוביה והיה בנו של הגאון
הרב המחבר ברכת מוב�כאשר ,כבר
כתבתי�לעיל) במערכהב'
ן נרכב��
�טיי
ח"נ� והוא היה ממשפחה מיוחסת הנקרא
מאנו אימקריב"י .והיה לו שם בחצר
המלכוה מקושמנדינא ברפואה ,ועלה
לירושלים עה"ק בזקנתו
מנוחינו
הפ"ט ,ובקטנוו
כבוד שנה
ייהי בכ"י
גא
תהייהר
שהתחיל לחבר�טקלא ומריא על ס'�הב
�
שיבה להרס מהריש אלנא:י ז"ל
� מה' הרביההלוי ל תלמיד הרב
הגדול מהריר שלמה סאג'ם
לרה חיבר מ' חן טוב דרושים וראתה
עינילאבי התעודה מהרימ"ם במ' דרשותיו
פרשת חיי שרה כתב וראיתי להחכם
השלם עמית בהורה ובמצוה כטה"ר
מוביה הלוי נר"ו שכהב בספרו וכו' ועם
שהוא אהובנו האמת אהובה יותר אצלנו
וכו� �� במפר חן טוב מביא הרבה
פירושים ודרושיםנחמדי' משםרבוזלה"ה:

ו) רננינר עודרים מטוריטורא

מהר"שבן אלקב.ן במפריו הקדושים שרש

הגה מנחםציון

אבי הרמיהומכונהאבואלעפיע
כמ"ש הקורא דף י"מ ע"כ:
רבינו

מסת�עם� ע� ��� ���עכ גסס"ק�� סח"ס �גס'�ר1ר סת1ל ד� דק"ח
גו �לק 7ע! �ת1ת
�ז�ס �ס גס ח" כפר�ן מקס וע"ד טס:ס תורס�סרנ,ג"כ� כברגיי
א)�כ �פס �� גס פסח סע ���ג ככ ר"ג ת:פ'ר 5רק רג� סמהס מספירת�ג� גס ��
ג)����
ר ג'
�קדי ח1ןגן סגת ס� תת�ח דיתו�� ד��� תת�� וגס כפר�.מו
גוס��� �תג��ות �ך1ן�וער
��
ק�ע� קו
���ס ג �ס �ג�ק'סס
�ט�ן קרן ו,ג��תסרג המס מס
�
כרס� גפר1כ קג ��ע1ת��הע � �� 1ע( ק�ס כב' ו� תת�
ם �� ס'
�קה ט1ג ��קוך; וע! וזגגת�סקך ו1ת��ס עכסיס�ג�ר �הןכ"ג מזגוג:
ד) ע 7סי
�
ה' וט" מעה"ק���

��ק,ל'ג

ע,

ע���ך' ��

קיר
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�

כ

גדולים

ם

רבינומוררוםבןאחיושל הרמ"הו) ראיתים בכ"יישן מאד ונפמר שנת מ"ג
�
חיבר חידושי יבמוה הזכירם
לאלף הששי
הרנ מהריק"ש ח"מ סוף סי' ו
� ואני

י

�

ל� מהר"ריאירחיים בכרך'
�ריו
�
כהר"ר חיים יקיר)
ר בן הרב רבינו מאיר.
�ךבינויאי
מזכ-רו בשבלי הלקם ח"א
� א)
שבלה רי"ח

נ) מהר"ר יאשיהו פינק

חיבר

כסף נבחר כסף מזוקק
בסף צרוף ונדפסו .ועוד חיבר כסף נסאם
פי' איכה קבוצהכסף ב) קצורדיני נשים
וממונוה כש"עכ-י וחיבר מאור עינים
עלעין יעקב וחיבר שו"ת ולא נדפסו
וישאיזה תשובות מהרב בשו"ת מהרים"ץ
ובס"ס יד אהר] איה ח"א ומהר"ש
� ג)
וימאל חהנו
א
ר
ק
נ
ה
מיאה�סיין
�
�
מס' גחג� ווייל)

אומרים דחיבר הלכות פסוקות ומה"ג
קבצםי
) וסגי נהור הוה והיו ,בשנה ד'
אלפים תקמ"ו ה) וכחג ח:רה� ז� כי
כי 6מסרס�יסרק ט'ל6ס�דס .ועיין בצמח
דוד וראיתי בספר כ"י ישן נושן שכתב
כטה.סוגיות ופרקים בגמרא והיה בשנת
ד' אלפים תצ"ם ,ועמש"ל ריש מערכת
�
גים"ל �י.ן נמך 6כח"כ)
�
ט)ךננינךידץרד*וץ��ז סיר��

איםמייא

� כמהדמךידץךזאוץ
הביא
תשובתו בספר אבקת רוכל
�
מזמן מ"ח
האלגא7י ז"ל הוא
י� ממהדקךיהוד
רב המפולפל הביאו הרב
ידידיה
גופי הלכוה דף מ"ו וכהב שם שהוא בר
פלוגהיה מהרב אבי וקנו מה' משה
בר ישראל בנבנשה די שינוביא ז"ל ע"ש.
ס)
בראשו ישובטפי
שקלא
ךננינו מנורבירק הובא בתשובוה דובב שפהי ישנים
מהר"מר"פמ"יוד"קסי'י"ג :ומריא מהרב מהר"י עם הרב מהרים
�
הנומר ע"ש
דבתן�עיין מס'
� כןדץך"ך
� ינ)ךננינך יהרתה אלמדאךי�עייז
ינכגו� סרכ סער
)
ס
י
ר
ב
סרי"ף �ס ודע ססר3ס נסוגי

מהרייך

ירידיה

ידידיה
� מהר"רידידיה
�ורצי
שלמה�מנ
מגחת �ח

�
סןורוח וכו�
עיין
א
י
ש
נ
ה
�ז
סי כבר כהבנו �נ)ך:נייהךד*וץ אלפכך �ט
ח) ךבנ ידץךד*אי נאדן
רכינו רוד קמחי)ן
באות ה'
�טפןדסא5מכריית�שנחדוינבורת יי) מהר"ריהודהאריהממודינא
ח�� ראיכא מרבוואתא
אחר מרבניוויניציא מדקדק
הלכות גדולות והסוברים דלא חיבר ה"נ
ומשורר
הגה מנחםציון

� תמ"ס��ר סככ� פי' ע( ��ת ש"ס שפס�טח"ג � מ"כ) וחס כ�ר

ככחוד�����סר תקס"ח)

ס ���לטתי �פמס"ס נספ"ק זר"ס �ס רניגו ק�לוס
גתוכ כקער מס'�רנ'ג 1ט�רוס ס"�כ' סרמ"ס ו,
�ומ 6ומג
�ס אמס
' ���קל���טס ג"כ �קוט' רכ� ט�ר1ס
לק�ן�ח .מלמ"פ�ת!מיד��1י

נתוך ס�סס ת.יס�יוורא תקסים�
עי
�
א)�כסלנפס�� ככף ס�

סיני

�
ג)�סו 6ס"�ת� ס( חג' כעסקת ולע לכרטס וגמס"ס כחו"מ מ"כ ומ"ג ע"ג
)�כ7מסק עלס מנוחתו
פ'�מ1ל -סנהג"כ ס'
מסרסקצפי
רכ
�מ'יי�ס
�ר1ר הסף סם" סרכ
ג) וכס' תפן ע1כז"
�רויי,
�
�
� ד) ואפסו גס �ו כעיר
� ת"ח כמס מש"ט ו1יט� גס' מק"ת
ה) ו(פמ"ס סל6ג� גס' סקנסס סי' תקכ"ג ס' פסילתו נסג�טעותו ג' סיס ומחוס �סו 6ו6ח.ו רג���
כן!�מ"ט גע! ת�ות לכרו�תן נט! מעלזך���
ס ג�יס נתלת .מתיכתך נפרק�ת� ו!ט�ו
�"ע' סגס' סערות ע"ס סוס לסמעת'ק סחכם נ��כמל7כ' ל'ס משק ס'�כ�ת כ' גסס ר"ת�ר� גלון
ס'
�
ע"כ
סער ע�ס סוס וטעמ'ס ס"���� קותנ'ן מסמ 1זגר'ס סל�6ג 6מפט�� פלס ע!

�
י

יכ1
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�

י

ומשורר ודרשןי
) חיבר ביה לחם יהודה
ן יעקב י
) ויתר� חבורים
תום' על עי
�
מדרשוה ומפהחוה
ף���רט זרך�חות ותפרעו עפתי ותשחת.

כי

��כ'תס ,וכת'כ סלעו מסר וחכמו
�� תסרע���
סיס קומר כ' כס�ס קלס חפז�חד גמעות
���
�ין יקמר
לסקי��� כחסן ��

ת0ס(יכיויעכזו מ.
ו מס תעמס ג' כספו סו ��6מ"מ כמע���ך �

זס תסוג נתן�חכת חפן גמתגס�ן�מק3ן רס�
ויו
ן כחסן כחפץ כי�דכריס מגיע'ס�ככ,ד סגתן,
וממס ��תן�ר'ך�ססתמס כחפן�סו 6כמכת
ו
ימרות סחפן �� סנפניס�.נכ .סל �
ג'
כפ
גוכר'ן כ
סל מן כפ' ת1כח1ת י1ס�ס ו6תס מכו.ס תוכחתי
�ין�יס � ע(�כ� ,ר�ן ס7כר'ס כי כיון ס6תס
���� סכר ע! ס7רסות �כ נר� כעיג'כס ס6תס
קוגיס סת1כח1ת ס6ג' זורם �סר כספכם ����סנס
כ' כן סול( כ6י 1קג'תס חסן ורס�ס �תסיסכרו
�כ���ס ��� עגתי גיתך תריע�� עגתי
קניתם�ותס וע(
ססס סילט1ת ו0ת1גח1ת���
כן ת1כחת' ��כיתס ג'�תס ר�ס נחפן סק:יתס
� תתש
ר!ונכס�.כן�ג' קומר מכלן
�כי
ובס
מרומס ונמש�י� ,תן�כס מתסס
� סת1כח1ת
��� כסכר מיס�פות���כ,ותס מ6חר ס0ס
וקליך
מתת ,כ"ס סמע 1מוסר וחכמו סתקג!וסו ותתמכמו
ק"מו
�� תפרע"ו���� ס7רטותוסיו�כס נתונ,ס
תגיס ממס���.גלי 1זרך�ת"ת�
לסתי ס' חיי יסורס גב� �סרג סיכר יסיע
ירכן טג1חג� סע1כרען.ו גסיק.י
ו סן�מוטב
י �כת"כ דגר פרט� כ
��
ורזיית
י
כ
מ
ס
ר
�תבויס
כתחית � ס.ס מקמ"ן גגונו
קר
ימקרס ���
י(ד�0כן וכמעט גחוך חךסי�תו ח� ס
�ן כח �ס
�תו�ג'עק
קטים ס1נ'ס��� סס 0חדס.ס�ן
��יס
גוסס וסכנתו קרקס �רכ שוכר ט�מר פסוקים
�גרי ת1ר��0ת תסו כמסג המוריס���� וסם
סדך�ר6ס
מ,טמק ורע סו 6גוסס�קר 6קוס
�מר סלע�סר� ס�ס'
מ,מ1ריס�ס�ד פתח
י
נ
י
ע
חד
��� ��� כ6ח����� 7מס'וס ססו5
וסקס ס6מין כגפו( גי עין כעין ר6סיג
ד כן טס0
חדסיס חוק תן'ר זו,טקק ולע יס
� �מר
י
ככגרח
י1
גגט� ספת'ס פ' סמע קנו גק� לס .ע"כ �
��� ככ-י כספר מזוכר
� ח)

כי

יעשה

מי6

כי

סיין

�
סי

ניד

בדולים

סו) טה ,יהךרה אשכנזי�ע"ז מ'
��
נרוי(י יטגן)
טז) כמהנ"ךיהרךה בן אשר�נינו של
�
הרא"ש)�עיין גסזווך)

יז) ראינך יהךדאהבן הרא"ש אחיו
וחהנו של�רבינו יעקב בעל
המוריםי) וכתבמ'יוחסין בר' ל"ב דפוס
אמשמרדם שבזמן צרההרבי עצמם רבינו
יהודה ואשתו וחמוהו אשה רבינו יעקב
�
בעל הטורים במוליטולה
סס

ספר�הכין

תסס מרזכ' וסיגף ד'ר6

� �כתכ סיס�ו רפס
�מ
סרגו יכו(סכיע
� כ:סיון וכו'

סי6

חוקם ע"ג מססו 6כנגס סמי( �� ממגג
וכס�טימן כ6סכ3ת'ס דרכיוימ
ת כת גמגומן
ת"י ��� כס"ס פ' ��� עכ"ד�רכ ספר�וחסין
עס"ג
� �ף דמרן מס' כדק�כ'ת �ד ס" קג-ו כתב
יס �סר'ן .רעתי �ריט� כח" ע� דף�ח
ססתיל מגס ר"ת�כתכ סככל סורס וקן�ג���רפת
�
תיל 1ס(כס�מערס עס"כ
ומסל,מ'ט גח�ס'ו�כת1כ1ת סוף פ' סרוסן גתכ
דטעס �� ��טיפין ע!מ 1ס"ס,
סכת
סל
קמ
יי
ק
כסיטס מ
ונרסס �ו .וכ"כ מסר"ר
ית טס
ס כירוט(ס ��
�ימ1
ניונ
גתכסכן סמע מפ' רכיוק
מכ6ן קנת ר � דס6ג' מחס תס1כ� 0כפל
עו:ות� וכע1כי� 6ק'ס �ם�ר1ר1ת ככ-ר ור' הנעור
כן יורדה ס"ק דע� �כ! מסר"ס�פס כ'פס ת6ר
ג-ר פ' ס� כתכ ד�ג 1רס� וכו' ממס תס1כס
טס"כ �סרכ סכות �עקב ח"נ ס" ק� דחס �ר'ו
עב"ג� ומיסו �חז סר�ס נע�ו�ר6ס �ס מקוס
סכלת מסר� ���ס���גכ(גןעז� ווו-מ נר�י6ף
דעת מלר"ח �
�פס דס� �ך�ת כמכס מיינו
�
�סור�6חוך
�נ 1גג� מ6כ 7ע,מ�1זעת��
ןעגו וכף כ�
�
מתבכיי

קויעי

עי

�� הרב ס' יוחם.ן שם דהאי עובדא
דרבינו יהודה היה שנה קנ"א נראה
דהואטים .והוא�צמו בדף ק' ע"ב כתב
נפמר ה"ר יהודה בן הרא"ש שנתקים�.א)
ושם

הגה מנחםציון

ככו(וג�חסר כספרד ס�
סו 6ג-כ�סר גספר7סמז'נס) כפטר�ווי��
�
כ"חניסן�,ועיר
גחלת ע(
כוס� קמות קרקע כחקר וט
ווגי
תד
דז
כ"ז�זר ת-ח ,וט" תקמיר�טסר"ס�רקו�ט' יע-סיומ
י
ת
ג
ז
מ
גגדין מודל מימות��� מקנו
�י0ו7ס�לי' ממ1זינ 6ג,ס נסתר���
�
� מכ1נס גסס ס'�כוגס גס ח" ��ממע
י �ט�קדורסי�כח פסח �לכ�� �� מס"ט�ג' סס סם" נס
ת�סורס �גקר 6ג"כ�� מסר זגר) �� תנ"נ
ס'פ ג6ל'כות גפ"ע ומכ1נ 0כסס ג�ן �וד� גס ס'גינ
�"כ ס6רי' ומגן צ'נס�ז' גורנעקסל(קוי) וס' פי�רי'ת"��� ת-ח)�ס'�מח�ייק ����� ת�י1ח סקגיס
טסנ' סימק� חי' ע� סאגות
נסס מיממת מסס קג6ת ד'�גלות ,חוקר ומקוכן ,וגס �� ��רס6
ח� ס' �מת וופג'ע �רי נוסס) וס' סוד יסריס סגלות�רפ�ת���� כלסימת סרג מסלנ"ל ככ�
�
סנפם כס"ס ט1כ טעםיסל
וא"ע חק'�סודיס�נ7פס�קונטלס כן�� נגד
�כ�פפד"מ תרט�
"כ�
י
ח) וע' גסגס ס"ן גס1ףמסמגס.פר� מ)�מחגס י�דסג(ג
1ח
כ
,
נ
ס
ס
ו
�� ס� כת�ח,ו סר'�חי�
י) ס כונס כ' כתים
כ� ס"ל
וכך מפורם כסכן�ן
�"� מ-ט ביוחסין ט(קח�ו�� סל
�
� געס"ט סו �� 6וגודרי מ� מתוג דלכיגו יסורס �קח�ו כת
חי 1סר"י ועעס סמיפיס �� לסיגו�� וקוקס סרית סמס מר1מויס רק�רכ'גו�חי
� וכן ממחכר סעת'ק
כתליסיוחס.ן ונ"ע ,הפסל�ומר עוז��� סמחכר תניס סי' � רכינו�סורס כסר�ס ס:פטר ען מסיגו
��עס"ט ונס גתכו1ן�ס מיוחסין
ס' ק-ט ולסגי נכל סר�ס סברג כס' קג"ב��י סו 6סי' חתן דוזו סר
�
�
גמ"ס יבומן�לס סרגו ��� לנינו יסורס וקסתו וחמותן �ל�עקכ געס"ע ע-ס�וע' מגס מ"י סוף סס
יא) גרס�� תמון ,ועד סיום נרפס�ו ס' גסו"ת ויתוק לסיכת לנותיו �ך סג'ס
�

.
י
�

עי

י'

סימם

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

מערכת

גדולים

י

לד

ושם בסמוך כהב נהרג ה"ר יהודה בן מביהו.נו של הרב הגרול מהר"מ זכותו.
אשר חכם גדול דומה לאנותיו יודע כל
ההלמוד ועשה ס' חקות שמים הוא נינו ושם;נו שחשקה נפשו בהורה וגדול שמו
של הרא"ש וכו' סי' השנה אל קנ"א בכל ער .איטליא כאשר הראה השובותיו
עכ"ל יב) ונראה דוה ה"ר יהודה מזר; בס' שמש צדקה וס' פתר יצחק והיה
� ועמ"ש מדקדק עצום ונדפסו כללי הדקדוק
הרא"ש ואינו בן הרא
�ש הנז
� יג)
�
להרס ז"ל
בהקדמה צדה לדרך
י ברטון�סיין נד) מהך"ך יהךזאך:לבית נדליה
�עיי;
ים) מהר'ריהודהד
יריסימי כח"כ�
�נרסס נק"נ�
מ
יט) מהרירמקז
דסהירביןניאוןממייייקיס
ייהורה� בן בולאם
תשובות כ� מריהו
יש לו הרבה
�
סיין מ' �� בן�נ(י�
למהר"ר
בס' אהלי הס שהוא
השובוה
ועיין כ� כמהותך יהךדהן דירגא היבאה
תמת
'��הייא שכם'
תםז
ישרימי
תשובהו יבשו"תמרן אבקת
'
י
ס
ו
ר
א
ש
ו
.
ת
ו
מ
ו
ק
מ
ח
י
ל
'
י
ס
�
תשובתו רוכל מי' צ"ט ומרן ז"ל השיב�ל השובתו
כ) כמד:ך"ך
בסימן ק'
כניכורן
�
בם' זרע אנשים�כ"י :יד)
ב"רבנימן הרופאטי) כז) כמןץוא"ךיןץרישד
ץדץאביךייך ה.ה
י�ינןי�רדה
רב ב;יו�גא אמון ויש לו
'
ר
ב
ס
ס
ר
כ
ו
ם
י
ק
ד
נ
'
ם
ב
טי' רכיגי
גנה ורדים וקורא לו הרב
השובות
ו
נ
י
�
סרופ� רכ כקנזס מטך6גי) גנת ורדים נזר החסידים ולעת זקנתו
י עלה לעה"ק חביון ת"ו והיה לראש
ככ) ר2נינך יד:ר7אףן בן בזרזיר
אלברצלוני הלמיד רבינו ושמענו כמה ענינים מפרישותו וקרושהו
� יח)
יצחק בר ראובן שבזמן הרי"ף .טז) חיבר ורעיתי מכ"י הנהוה על ש"ע א"ה
ספר העתים כמ"ש התוספות �� היה כח)דץר:נ ימהךד:ותה דץ
�חסיד�ט"ו�י
�ה �
קורא .והרשב"ץ ח"א סוף סי' מ"ו כתב
שחיבר עור מפרים והרב העיטור כותב כס) רבינ
ו יהורה החסיד שחיבר
�
עליו הרב המחבר סתם
מפר ההמידים תלמיד ר"י
יבינ
ו הרב הנשיא ר' יהודה אלברצלוני הזקן בעל הוספות ורבו של הסמ"ג כמ"ש
חיבר חבור גדול ונכבד בכל נעשין רי"א דף רכ"גע"ד .וכבר כהבנו
ההלמוד דרך פירוש ופסק ארוכה מארץ בזה לעיל במערכה החי"ה אית� בס"ד
מדה ורחבה מני ים שם חשך לאור עין ס� ה��כ נך � ואנכי איש צעיר
ימעקשים למישור והיא הרב המחבר בספרי הקטן מהזיק ברכה י"ר סי' נ"ך
ספר העתים .כלשון הזה כרוב בס' קדמון אוה ר' צדדתי שאפשר הרבינו יהורה
כ"י ישן נושן .וחיבר הנאון הלו מ' יחום החסיד היא רסנו יהודה מפארי � הנז'
רזך.
כנו�� ויש קצת
שאר בשר בדיני נשים והקון שטי.ת גדול ע"ן ר�
כ
ונכבד כמ"ש הרשנ�ן בתשובה ח"א סי' הוכחה לזה הבמרדכי פ' כל שעה כתב
�
ם"ו ורמ;תיו לעיל
משם אור זרו; כשהייתי יוצק סים �י
ד היה בק"ק רבינו יהודה מפארי"ש .ובמרדכי פ"ק
�נ) כןזץ' יארדע בריא
מנסיבה אביר הרשים והיה דברכוה כהב משם אור זרוע מורי רבינו
יהורה
הגה מנחםציון
יב) �פסר ����� גל.כ� מר"ח�,ס� רגו� סר� כן �ח�כ כסמ"ס�רח סיקס �� מאף�סף
�
פ"ס ע"ס� ,מ"ס/סמעתיק סחגס כ"י גסגס1ת� ממס נותי ��� ע"ר)
נ)���מ��מס�� רמו רמוס מוס�.מסר ��ס,ג'ר�1ף�נרות
� דגר כפרט מת!מ�� ס� .כ6גרת
�
וג' כסין
מס'
ואחריו היהר"י ור"מ שם בק"ק מנם(בה�ז)

��

ידץידה

כט(ט�ס קבס כרכ.ס סמס ורע גירך

ר"ח קראקס סוכך שס"ק�וגל מעלס �
סכ:ל �ס:נחר סר � ו� מס �כז'סס�ת!ו�י'סס
��כ! � גיס ��
��
מ
� טי) ממספחת סע�ס וכר"ם ן'�ו���יפס 1ח�ס��מס'�קן.ס.
ד)�עח"ג מ' ע"ז
טז
�
� יז)�סמ"ך� מ:תס תפ"ג
��רם
� ע"ס
 ,תדפס��� ג"ג
פ
כ� �ח!ק כ� ע( סג7ס תגית רות��� ע"ס) �ג� ג6
יח)�כ� סרג ב"ס��� כסמ"ס
�
גססגמס כס � ת � מעס"ק הכרש

קג"ג

ע� סר'�ך�פלך תוגר רק כסתם ורע סן ����

מגי

�
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מערכת

י

נחלים

יהודה החסיר ומה' אברהםע"ש.ימ)ומזה רבינו יהודה החסיר והסם"נ בנה ישד
משסע קצת דרבינו יהורה החסיד הוא ספרועל הרמב"םכידוע .וגם מסררזםניס
�יהורה משאריש:
רבינו

�מבואר נגלה מ"ש
�בנים אנחנו כוה
ואם
טהר"י�קולון שרש צ' ועל שהרי
ירוע הוא�שרמב"ם קדם הרבה להר"י
אור זרוע שהרי רבינו יצחק אור זרוע
היה תלמידו של רבינו יהודה מפארי"ש
וכו' וא 6הרמב"ם קדם לרבינו יהודה
עכ"ל .ובס' קורא הדורות דף ב' ע"ב
�יז"ל ויש קצת
כתב על דברי מהריק"ו
תימא במ"ש שהרמב*ם קדםלרבינו יהודה
מפארי"ש שהרי הרמב"םהיה בזמןרבינו
תם שהוא ראש לבעלי דעעוס' והר' יהודה
מפארי"ש הוא מבעלי ההוספות שהרי
� ונראה דם"ם הרמב"ם
נזנר בע"א דףכ
היה בזמן תחלת בעלי התוספות וה"ר
יהורה מפארי"ש היה אח"כעכ"ל .ולפום
מאי דאמרן דה"ר יהודה מפארי"ש הוא
רבינו יהודה החסיר עצמו יפה אמר
מהריק"ו בפשימות דהרמב"םקדם .שהרי
במפר חסידים מימן כ' מעהיק לשון
הרמב"ם פ"א ופ"ב מהלכות תשובה.
והגם שאינו מזכיר הרמב"ם הדבר ידוע
שהוא מועהק ממנו ולא תש להזכירו
עיון�שהרברים הם�מרז"ל .וס"מ ניכר
שהר"מ קרם לרבינו יהודה החסיד כלומר
שחיבור הר"ט קדם שנתפשת .אמנם מסדר
זמנים נראה שהרמב"ם וה"ר יהודה
מפארי"ש היה להם ישיבה אחת בעולם.
אלאשחבור הר"מבהייוכברהיהמהפו"מ.
ועמ"ש במערכתתי"ו אוח י"א��ל�ות
�
ט� וע" תוס' בח"כ)
ואעיקרא דדינא לא יש להסתפק בדבר

�רהרמב"סעלהלשמיםשנתתתקס"ר
מבואר
והסמ"ג חיה בתחלת האלף הששי .ומ"ש
בקירא הדורות רהרמב"ם היה תחלת
�זמן
�ההוספות ואח"כ היההר"ימפארי"ש
בעלי
הם דברים פשומים מאד שמתחלה גסן
התוספות ער סופןהיו שנים רבות כמ"ש
בנדפס טערכה חי"ו נם"ד�עיין תוספות
�שמההוספות בע"א
�יגר
נח"נ� ואלו היה
�מוכח
�הריי מפארי"ש
ששם
�בדף
�הזכירי
בשנה י"ב לאלף הששי לא
םה'יהש
יך להקשותולתרץ .וע�ש בנדפם
הי
צר
מערכת התי"ו בס"ד�טיין תוססותכח"ב�
אלא שהרמב"ם לא היה בזמן התחלת
�
ההוס' ממש ורוק היסב
אמנם בהאי רכתיבנא דרבינו יהודה
מפארי"ש הוארבינו יהורה החסיד
לא נתברר לי ואני מסתפק שראיתי
בר�שובוה מהרש"ל סימן כ"מ שכהב
דהלמידיר'י אשר שמשולפניו חרמינייהו
רבינו יהודה בר יצחקמפארי"ש .כ) ואלו
רבינו יהודה החסיד שחיבר ס' החסידים
הוא בן רבינו שמואל החסיר ונביא ,ג6
שם בסוף תשובת מהרש"ל הנזכר כתב
דרבינו שמואל ורבינו יהורה החסיד בנו
היו משפ'ר"אוכ"כ בסוף.השובות מהר"מ
ד"פ .הן אמת יבסוף ספר יוחסין כהב
דרבינו יהורה החסיר בר יצחק הלסיד
ר"י ועשה ספר הכבוד .וכמדומה שראיהי
בספר חסירים שרומז לם' הכבור
�ועם"ש
�מערבהחי"ת בס"ר
�טייןס'חסיויס
בנרפס
� גא)
נח"נ)

ל) מה' יה
ורנהח"נ)� כב) �עיין�י
סיסנ

כלל שהרמב"ם קדם הרבה
לרבינו יצחק אור זרוע .שהרי הסמ"ג
י
ורבינו יצחק אור זרוע שניהם הלמיד
רבינו
ו
הנה
ם
ח
נ
מ
ציון
יפ) עג���ח לפ"ס
�
ן ס' סגת חריגי תגליות שכ'�כרס"ל �ל
�סירל�ון��סתםריי ספו� גתיס
� טמפ"ג
י
י
ל
כ) סגקר 6ל�
ף
י
ס
י
�סוסן גטן סחיס' וט'
�וכטטין.רי�
י
ג
ו
' ס"ט,
פורי רני געי גסס ריי כר"מ
��� ��
�
ר
�כ רכו סלמסי-ג ס"רגי
� ג"רסליג'פ1ס.
"יפירשיסי' חי �לף פסס'זל ,ר-י מחסיר גר"ס הס.ר
ויוג
�גרתידם�דר חתק"ו לגקרלףיגפפט9פקטגי�יכן ידפסותיס' ר�י
ל פם' גרל
יזקן פלטירכרעגייכורג
ח �פיחס'ס לר"י
חריפ6
סתס'ד וסלעו���הרסי' פפח3ר ג�ר ול6
יגל"ס רס לסטגיח �� עטו�כן
�טרילסו פרי'וי"ל�ית פ' סט"ח ��� סין�שסיף מס�� טיסי
�
יי
וס
לר
בא) גס כ�יסיף תיג
יר סיחורלימי פ;גוט ,וריי גט"ס
�סירטן פסס פ" סליו ,וס"ס���ולדפון
י
ס
י
י
ר
ס
ל
ס שי' פי' ל5י1ג �וגר גס' תסידיס�ס" תקפ"ע ,ופ"ט ספחכר �פד1פס
חיוגיו �סכט פוסל פ� יג
סר6יתי ג� הסיך'ס טרוח�� סכגורויין לסריך טס סי' ק� תפח יחס"גי"ס וגחתח ס" טית
�
� 5טת1
י,ת ר"פ�יעי חפ� מסיד פר טל געל ג6ר סיפג�י"ת וכ'�סדסי
�כת:וח�ל טס"
גב)גוסגלספ'וסיס ל"ט ג�סג
�ויטייק מס'פיטת.
י
ג
ס סררך על�דרכס לטלור ללה"ק גסגתתי"ג��
�תפ"ס) ט"מ
ס
� מ"ג ועש�כגר���
� ס' תפ-ת ספרי כ' גססדפפ מס דכפ9ת תפתגת גטטי' דבר
דרייסידפס
�
�ועת-
�ט"ס) גס ת" ס'היסג פדעס פ5ו"ח
ת סגת מג"ח ��
ס
גכפס"ט��
י"ח�� ט"ס

מיקציי

�כך
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מערכת

רבינויהורה יצחק

י

��
מהר"ח
בר
ריקאנמי מביא דינים טשמו
בכמה דוכהי ומהם סימן קצ"ם וסימן
� כג)
ר"ד וסימן רמ"ו

ר�י'
�נ) רבינר יהורה�בר יק

הירושלמי כ"כ�רשב"א
פירושו ביר

בתשובה מימן תקכ"ג והיה

הרשב"ץ כנראה ממ"ש בס' מגן אבות
פ"ה דף מ"א במשנתרבייוחנן הסנדלר
�
�נ)כמדץך"ךידץרדשהלכמהן אחר מרנני
עה"ק ירושלים ה"ו מביה
מדרשו של הרב פרי חדש חיבר חכור
גדול על הרמב"ם וראיתיו כ"י .וקצה
חדושים ממנו מביא בספר מרכבת המשנה
לחרב מהר"א אלפאנדרי נר"ו והוזכר
הרב הנו' בשו"ת גנה ורדים ושו"ה זרע
אברהם ובס' בהי כהונה ובסוף מים

�
חיים להפריח

�ד) וץך:נ יהךךה כהן טנךגי
�
ע"ן סנ"ת יסתט5ל מכסן)
ך,
�ס) �ושרדיה ושכהן הלסיד רגמ"ה
סיין סי דיג'ס נח"נ�
�עייס'מ1סרנח"נ)
�י)מהייהודהןיכלץ

כר)

י כה) משורר
�ז) רבינו יהודה הרו
עצום והיה אומר שירותיו
נכח פני הי בדבקוה נמור וחיבר מפר
מש.רוהוהשבחוהנמרצוהוהלצוהומליצות
והוא העתיק ס' הכוזרי הירוע בו) והיה

נרולים

לה

אנדלוסי בזמן רבינו מהר"י ז' מינאש
כמ"ש הרדב"ז בתשובות החדשות ד'
פיוררא סי' תקל'יב .ובמחזורנו מחזור
הספרדים שם אהה מוצא כמה פיומים
להרב הנז' ארש עריבה ושיחה נאה
מתוקים מדבש לדבר צחוה בארשנכוחות.
אף הוא ראה והתקין שבח שפר מאמר
המתוק לשבת זכורמיכמיך .ואחר הא"ב
ראשונה חתם שמו בראשי החרוזים אני
יהודה הלוי הקפן ברבי שמואל הלו�
�מ) כוהר"ר יהורה ליאו
ן הובאה
תשובחו בשו"הפני משה
ח"ב מימן י"ר והרב המהבר שקיל ומרי
�
ברברי תשובהו ע"ש
�� כמהך"ךיהרףה דיךמא תלמיד
מהר"י באמן ותלמודו סה'
שמחה הרב שמות הנימין .חיבר כמה
חבורים ולאיצאו לאורכי אם קצת שו"ת
� כז)
פליטת בית יהורה
ת)מהר"ריהודהלאנדא .כח) אביו
של הרב הסחנר ס' האגור
והזכיר לאביו בספרו בנמה מקומוה ומהם
סימן א'ומי' ד'וסי' הקי"ז תקי"ח הקי"ם
� כט)
וסי' השם"ג וסי' אלף שפ"ג
מ�ך:נינ
ך ידץדדה בר מאיר הכהן
ו
ג
י
ג
ר
ן
ק
ז
ה
גרסון
ךג
יי
�
�
)
נסי
מניר ס
)
ל
מ�כמוץך"ךידץרושו
ץ בןהגאוןמהר"מ
מפארובה שקיל וטרי עם
מורים

הנה מנחםציון

כג)�טיס
� סי' �ו ע"ח וגר1קח ת"ג
�
� ען
כד) וס
� ממ"מ .טייס כתמ"ס�רן�ס�ס �� למגייס ל"ע�עס"ת�ו,ן � סרכם סגס'�מ
.
ת
פ
ר
�
וכ"י�ג�ת �סלכ ינוח
��ול� תק�� וס'�יתת�סורס גרפס כתוך ס'�מח ���ג6ר�טס

קול

��
תקשת) וע� ס" ת
סקו .כר טמ � ג ��� 6וב!
בה) וגתרו �1מותם גו
ק:ט�� �ס"
י
ת
ל
י
כ
ר
מט!טי(ס�����טס�כ ��� 1גן��י וס
�ת"
� ח' עז ס' ת
�ק�וסר �ע �����
ס סעמ'ס ג;כו7
גזו!�וע' ס' פחס) וס� ת" ס' ס��ן פיפס ,וס' כן ����פ" עשת שו"ת�מס ת1ס
��סמ �ס�מ�ת'
ן סמ'חסס1
כבפיוט כרש��� ס�מריס קוים�עילס ממץ סי ����� ,סךכר'ם�� כנע( �
לרמכ"ן ועסו"ת רמכ"ן רמ"ד�ס"ת סרמ"ע �� וגס' חרןוס יתם�ו שיוע�רן סקד1סס�ס
� כקמת לסטר

�דס

יהיכית
ט

�
בכרפס סן6מס

כי)�וס תמס�סנועת'ק ס' סכורי ס'י ר� כר"ח�כן תגן ו;מ�1ן�ט ען גע! ספד ,וכפרט גמת סמרכ.כ
ך סג'ס�י�יע ח"ן טס ר� טוי כן וק�ק כורי מחמת שכמס�סע�ר מחת
סם הג' ר� טוי כ��
יסוט עב� �גר6ס מוס �כ�רס���ו מס' כתג כ6ן ומרט מקס�מס�,כ�ח��7ס�ר� ס� סיס
א

מ��ס וכמגס ס' מגחת�ס�ס �ס' מיחת
ת סח;לק�סע1סר וסי אתת�סרס רק ���חר1ן ס� �מ 1ר�
�ן .כז) וגס ס'�מס�ס�ס�כ1ת�סגי�יטס�י��
כיר סכת' סקי
ן ס' נגרי חגמ'ס
כח) גסמ"ס תר כ� דג.ס מח1ד�ס סתמ1ס'ס �קורס ממס ע"ן חמס וביז' תמדוכטי
וח�תס ��,כס � סי' ר"ת�מ'חסס �� 1ס6ג1ר ��� ס6ג1ר ס" תיל �ר6ס ד�� ה" ס"

גס ������
כט) וגס גסק7מס מ�רו�וו�ד �ע כע!�פת'�מיס �סס� סכ' ד6כ� מן
ס6ג1ר ק� סמ �
.
ד
'
ד
�
כק1ר��מז ,שכר סע.ר�ון כוס כ�ן סי
ב סמ�מ סמג.ס מ:כ� כסס"ד ס�ס�ס דמי ע�
�
למד)�ס'י נקרץ
�עי:כוגען�� מעז) �ג 1ס" סרר מו"ס ��� ו�
�ן6ק

ע,

�י
סמ

��י

כעי
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י

נרולים

מורים בהשובוהיו סי' קכ"ו וסי' קב" :סוף מכוה מביא כמה פעמים משמו במפר
ומורים משיבו סי' קכ"ח ומהריר יהודה שבלי הלקט ח"א
ק.וח"ב כ"י רבריו ,ענין
פס הלכוה:
כהב לו ס" קכ"ט וע"ש סי' ק"ל:
(מנ) מהלחך יהךךה מהרל
אללח לגי) מהך"ך יהךדה עבאם
חיב-
ג
נכיר מצליח (עיין
כמא כבוד פי' המסכמיה
יסך6ל כח"ב):
קטנות כלה סופרים אבלות ר"ת כסא
)
א
י
(ע"ן כבוד ררך ארץ וישנו בידן בכ"י והסנימו
(מי) מהר"ר יהודה
עליו הרב מה' יונתן גאלאנמי אב .הרב
המנן ומהריי שאראף רבם של מהריש
('.כ) מוהר"ריהודהמינץ'ב) נדפסו
השובוה פרימו והפר"ח ומהריש אלגאזי  .הזקן
קצה מהשובותיועם
ומהר"י חאבילייו ומה"-ש ויטליל והיב
הרא"ם,
מהרים מפאדובא והיה חמן
מה' דוד גרשון רב רושיד ושאר רנני
בהקדמת
והרא"ם מזכירו לשב"חי וכתב
מצרים:
להרב
שראה
חסדי ה' להרב מהר"י יעבץ
מאה שנים שעלה ואגב' אודיע "הלמידי דבי רב כי א~ו
הגרול מהריי מינץ בן
הממכהוה קפנות הם שבעה כמן'ש
:
ובירך כרכה החמה
ש
"
ע
'
ס
הרמב"ן בסוף הורה הערםבענין אבניות
(מי) כפהך"ך יהךך'ןק כןסעךך יש לו ישנה ועל ובמס' סופרים משבעה מסכתוה
השובהכ"י בתשובוה רבני קמנוה וכו' ומסתברא דהך מכ4.הא
מצרים כ"י ובס' זרע אנש.ם כ"י; מנהניתניאעכ"ל .ונראה דהשבע ממכהיה
(מז) כןדןך"ך יהךדה ביה"ר משה הם אלו .מופרים ,שמחות הנקראה אכל
אלבוטיני זצ"ל חיבר.פי רבהי בכהובות דף כ"ח ע"ש ופירש"י
על הלכות אישוה וקצהגירושין מהרמב"ם ושיטה מקובצת .כלה .דרך ארץ רבא
בעה"ק ירושלים שנה הרע"ט וראיתי בכ"י וזוטא והני ארבעה נדפסו .ועוד ראיתי
מס' גרים כ"י והזכירה הרב מגדל ע:
הפי' הזה ישן נושן:
פי"נ דאס,רי ביאה3 .מס 7ארץ ישראל
(גיח) כ
~)ןקך"ךיהךךה בכ"ר משוק מפאנו ומס'כותיםהזכירההימב"ן הובא במקובצ'
ג
ל
ו
נ
י
ו
ו
ר
ו
ל
ש
י
תשובוה
במקוה
כמה
מציעא דף קנ"ט ע"גוז"ל מצאתי בחיצונה
ת
י
ב
ה
ו
ויש ל
תשובה
ם
ו
ל
ש
בסוף
במם' כוהים מיטבעה מסבהוה קמנוה ןנו'
ל
"
:
:
ס
י
ז
א
ק
ם
י
ר
ה
מ
ל
י
"
כ
ע"ש .ודוי מבואר דבצרי לן שלשה
(מס) כןוקך"ך יהךדה נבךן לי) (עיין מםכהוה מהנזכר .וכן חסורי מחמרא
הלמודא רבני מערבא מסדר קדשים שהי'
קריה תלך רנ '(ה"1)3
) 8hl/~hae*h
בןניסן אב"ר רק"ק דראשוניט כמו שנראה מדברי הראב"ד
(ג
) בהשנוה פ"כ רבכורים דין ו' והרב המגיד
ה
י
1
)
3
"
:
3
ש
י
ל
א
ק
ס
ר
ו
ס
י
ת
י
3
ך
י
י
ט
ל
פ' כ'ז דמכירה רין ח"י:
(נ") רבינו יהודה הכ
שיא (עין גם מהקדמה הרמב"ם לם' היד מיכה
:
מנדגיס כח"כ)
רהי"ל ניכילהא משמיה ע"ס התורה
(גב)לבינך יהךדה בךנתן חתנו של מה שאין בירינו .וקיק על הרב רעא
רשיי לי) שהטלים לפרש דחיי לאוין קצ"ד שכתב תניא במכילהא

י')

מילר

מ,

יהירה

ט"מ

הגה מנחםציון

לא) טגס.ט,ג"חכל"ר סק'",1.1ול'  h'rרי" ייסף תללהכד"ק קולחיןור:כג1יג ותיסטר וחג "'נגילן תק'.ן:
לב) וגס',רג" 3גרתממ.יין לט,רווס (וריכגסי
".ל עט ר"ת דל.%דו
 bf7:~S ocnטיבתוליתי) ובנ"ך
תגרסגו תטרדןכהuי
" rתק1ת; 6!1 1תו סo'irir 1:,
י !5לאר"י,גרכג,ל 31ו '67ס"
כ' בס"ט וקש%סינ
נומן כח'רק:

 1ג?ת"ס תק1ס .כר': !6דו; תקו? ר'11ג1
לג) וט" תגו ?:ס6י6טר
ח"כ טס' קמ"ר:
לד) 6 :":1יך מגט תקכ":1 6נו"ס ג1:
'ס יגעל וקג"ב ?" מכית :.7ו סמק 6ח'כ כק'!6ם ,וט" חתם נ!
לה) 1כ'מ' ח1רפ 1כ' תגזר ס" '.כרס טלת
ת' סטם):
סנ"ת תמד! ק!:1'1ר ?ת;3 ?:1סס וגר ..ס:כי 6וע"ס וגר" תמס גסק7תס( ,וכת"ג
לו)  "DOמדפס כע"כ :ו'ר סת1.הס !רח'"'גו 6תת ורק ס'! 6ר'כ"ן תתן ג'דע 61?1 ,מס1כס ת16דגג'יכ.ית
1וס ! 6גכ.ר :דפס ככ!'ת1ת גן'1ק ת16ד 1ת1,קק שסף ,ר1ף 1מ1גס תג"' תגיס כס"ס ר'
:

 6101ס" ר6ס ,סתת'ר'ס:

כ"'-

לז) וגקוס"ד כ' מכס יסוך,טניס

 o~tPIסתחכטיג' כסר ג':

5ית

יו'לג,
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י

מ"מ הוא וצ"ל הניא בספרי עכ"ל .ולא כמה השובות בם' שבלי הלקט חךב כ"י
היה הרב צריך למחוק הספר דהראשונים ובסי' ק"ח שאל רבינו דוד בר קלונימוס
הי"ל מכילהא .וכ"כ הרב מנדל עז ברין והשיב רנינויהירה בר קלונימוס ובסימן
ההוא דאי' במכילתא פ' דברים ובספרי :ע"ה בח"ב יש השובה ארוכהיכהב שם
וכן מודעה נאה דמדרש הנחומאשבידינו בחהימה מני יהורה בר קלובימום השואל
אינו מדרש התנחומא שהיה לראשונים בשלומך בחיבוה מאירות ואהבות פליאוה
כמו שכהב הרב נחלת יעקב בהקדמתו שבינינו המשרפוה והמלהיבות תוכי
ובפרשת בראשית ,וכן כהב הר"מ די הקרבים אשר לא יכבום נחלים קרים
לונזאנו במעריך דף ס"ה ע"ש .וכן חסר שופפים ונהרותהמושכים .ואודחף לכבודך
ר' יהודה בר משה ז"ל שעשיתי כמו
לנו כמה מררשי רז"ל:
ל (טיין שכתבת בנשתונה והרציהי הדברים לפני
(גד) כמהך"ך יהךדשה ,צךליזש
רבי התורה גדולי החכמה ונמנו והסכימו
:
)
נ
כיח סע'ו' '(6כ"-
לדנת אחד כמו שכתבתי:
ותסיגגתתכםק1!.ג':ו1ס ;!"! חסר  1",1כין קטף!ימ"7
(גס) כמ7קך"ך יהרתהן עטר הרב
6:ן
הגדולוהקדוש אב"ד ור"מ

ח"6
כע1':ת' כספרי סקסן ת"ס
1גמ1
כס" ("ה 16ת ת"ד וע"ס כ16רך כס"ד1 .ג"ג ק!':1מ1ס
ע"ג 71ף
גתס1כ1ת מסר"ס ז"פ דף קי"ג ע"כ 71ף
("ח 1ג"ט וסטר ן1גת:.

בעיר פיס חיבר פי' למדרש רבה בכ"י
ושמעתי מרב אחד הי"ו שהוא סלת
נקיה :לח)
ודע שהוא אביו של רבינו בעל הרקח
1סרכ ו"! סיס מרמן שסיס 1גמס :ס(16ת .:,6
כמ"ש הרב הרקה עצמו והביאו
ת:מע:ס  1! 1D1'hcס; כע1ר1:ת
 .ונס 6חר פטי
כ'ר1ת,ו מצרף לחכמה דף י"ר ;"ב מכ"י שכתב
מן !מתפן! ט! מזכתו סן !:הכע כסס סרכ ו"!1
 6אני אלעזר הקטן קבלהי הפלות מאבא
37ר'ס ) 'pDtCI O'h)Dמפי רען קבסי חכה כמערס
 6גסס כגכ1ד תורס  6!1מורנו יהודה בר קלונימום בן רבינו משה
כ .סיס '6ס מסיס ק17ם1י
קג!  ~pnDOמסקס( 1ס1סיך !ג1כ 5ר1.ת :1י!5 !1חר בן רבינו יהודה בן רב-נו קלונימום בן
:גס6ר מס י1ס ,1י,ס .ס.
ס קרס ס' נ1 !17סי 1רבינו משה בן רבינו קלונימום בן רבינו
 O'DJC:ג! 5דס ש 1ס:סכע ע! ס
יקר61ף'תגו'תל1הער1י 7יהודה וכו' עש"ב .ומסתמא הרב הוה
כע71ג1
:1 l:unr nlhleiדעס
מ1ת( 1מסתפח ע( מזכתסוןת"3,:ס הצ"ע 1ע'.ן !עין :היה אבין של רבינו הרקח והוא היה
(נו) כמה יהודה עייאום (עין 3ית שואל שאלות מרבינו אפרים כמ"ש בפסקי
מהר"מ ריקאנמיסימן נ"מודוקכי קצרתי:
יס1דס נה"ג) :לט)
ן קריש (ע"ו 36
'
ר
(גז) כמ7קך"ך יוהררה עלךש הביאו (סנ) יהודה ב
"1
ס 3ח"נ) ; מא)
בח"ד מההשב"ץ מור
הראשון סי' י"ג וסי' כ"ה( :סנ) מהד"א יהךדהךחאנים תלמיד
(ג)-
מהר"שהלוי ומהריי ממראני
יהךדה מפאךי"ש (ען
רניגו יסוןס כהסיך) :מ)
נכר מהרימ"ט חתן הרב מהר"ר אברהם
רוזאנים הזקן .חיבר פרשה דרכים וספר
פךץ (עי'
(גט) כמהך"ך
סרי) משנה למלך .ויותר שניכר הוקף גדולת
לכג,ן נ"נ):
תורו,ו וסדר לימודו ובקיאותו במפריו
(ס) כזךקך"ךיהךדה מךךךךביךך הביא הנוראים .עוד מדובר בו נכבדוה ;שר
ידות חכמה ובקיאוה וענוה גדולה ורבו
השובתו הרב גנת
ד' סי' ח':ורדים ;ניניו אשר שסענו ונרעם .והרב פרי
איה כלל
תואר בסי' פ"ר ס"ק י"ג כהב ששמע
(סח) רבינך יהךדה בך קלךנימךם שהרב לא רצה להדפיס חבורו בחייו
בר משה הסכר ויש לו לבל יעמד חי ויטעה בכונת דבריו ויחשוב

":י

ראיינך

יתידה

הנה מנחם ציון

שהציג

לח) וע' ט" 7"1' 0ס" ("ט :לט) 1ס' כ' ':ס71ק :ס:
מ)  6101ר"' גר"' ווסר'ם סוקרם ':ר!'6ון  15גור לריס ( '(151ס':; 5וגד !ע'! ס" (" )6וט" תרקיד סך"
סרקן רכו  !:סמ"ג "161י חתן סר"161: 5ר! ::.רטטך  6"7תתקע:1.
מא) :וגל כךל"ק כ1רכ  rJcוע' סר5ג"ע ן"ס כמות:
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מערכת

י

שהשיג עליו עכ"ד .והרב אור החיים הס'
כהב לפי אשר שמע הוא זצ"ל:
אמנםידענו נאמנהמוקנירבני קושמנדינא
יע"א שידעו שמה שלא הדפיס
הרב הן בעודנו חי היה לפי ריב
הענוה הקבועה באמת בלבו והיה אומר
מה יהן,ה לפום רבנן .ועלה לשמיםוקן
ושבע ימים שנת תפס:
נכר:ודע מסרבסגיו(סי' ס"ס ;1תכ1מעיס ען ס'
ע':':ס :סרל'ס עט"' ס':1:יס1 .סמסדר מסר"ר.עקג ג'(1
לס"ס סג
6 ,ת  1'7.פתח סתו !(תח1 1.ס7ר 1גסךר
סלמכ"ס גס מלר כן 5סר מ,
 6נגי'1:1ת 1סגסות

מייחס

:1גתג כספר .ו6ס ס'ות ססג'7ן (עסות
ומנמס
כסדר 6:ס 6פר'1ן (מט"מ .מ"מ (ג1ד( סמ!6גס
כקמות '61גות 1ר1כ סט1רח ססס"ר"',
ס גרנ.ר כתוך
ן מ' ס7חס
מסיגת סקנס ,גר!יכר ס"ט מכקוליס.7
7כר' סרכ ג"ח וקוסי.ת h'ctp 1עימס ((6י! 6סין
סם
כוס גלופן 7סמעי'ן 'פקת עטיו  06יתכן
סמממת1.
וג
"סד1ר  610סךגר סקנס ע( סרג:
,ס
51 TIDת 76רס הכגסס מק1מ1ת ס.ס קוסיכריס
ק!ל.ס כס' מס"! 1גסרט ;כ;ותכ כתוקף,סס.ג
P~lfit 1:'61
ס6חר.:1ס כ! וט ! 16נור חתים
ן סן וכרי סרכ מר חמס מסריק ofj~llt
סרט .רק מ
וסרב סעת'ק לגרי מר חמן גנן'ו:ות וממס מסר"'
ג.ג,1דת1רסזיי
גו(' מכת'כת .ן1 1חס
ן סי1 5וס קג!ת'
 olDnלמן קויס'יו
( ,ו!6ס .ן' 'ן גסס גסטר'ס
5חר.ס1 .ךי כמערס :11

עיט

עי

מהרר"י רוואנים גאון עוונו הרב המחבר
משנה למלך ופרשה דרכים.
ראיהי בם' חדש שנדפם בפראנקפורמ
ה שמו מכלל יופי מב)
יאדר שנת תקל"ה,
שבהקדמהו נסתפק מי היה הקורם בזמן
אם הרב מהרים אלשיה או הרב מהריי

רוואניס וכהב ששאל לחכמים וגםעיין
בסדר הדורות פשפש ולא מצא מי קודם

.

גדולים

בהקדמה דנת נפשית דרב נפסח שנה
הזו"ז:
ר
א
פ
ך
ה
ד
(סד) כמהך ך יהך
קמחי
הובאה השובתו בשו"ה
פני משה ח"ב סי' קכ"ט וה"ה משיבו
סי' קכ"ד והרב הוה הוכירוהו הרב פרשת
דרכים והרב דהידין:
נ גדול
(סס)מהר"מיהך7שהשאראלי
מג) הלסיד מהר"ר.ורחיהו
גומה והיה באר ,מצרים והסכים בספר
כסא הכבור כ' 4למהיתי עבאס כמ"ש
בנדפס (ח:ר"ר יסיד :ענ6ס) .ימהר"םן'
חביב בס' גס פשום דף פיז ;"א בכהיבה
שם עיר רמלה כתב שהיו ב' גדולי הרור
הרב מהר"אן' חנניה והרב מהריר והודה
שאראפי ע"ש .והלך בשליחוה ובכפר א'
הרגיש שהשוחט ע"ה והיה הרב מצמער
הרבה ושאל לו השוחם מה הי"ל ואיל
שמתו בנוהיו שהיה חלדה וכו' כמ"ל)?
והלך ליוורנו ונפמר שם כמ"ש בסוף
קורא הדורות .והלמידו הרב מהריש
פרימו בדרשוהיו המיד רומ; דרכים משם
רבו והוא הרב הנן' .וגם היה רבו של
הרב פר"ח כנודע לנו מפי זקנים:
(סו) כ~ד:ך"ךיהרתה בנו של הרשב"א
מזכירו בם' הפרדם כ"י
על ברכות והוא חהום עם רבני ברצלונא
בענין ההרם על הפלוסופיא אשר בשו"ה
הרשב"א סימן הי"ג:

למז) לקדחכם ך 1יהדךח

בן

nD~W

ע"ש .והוא פלא רהרב מהר"מ אלותיך
היה בזמן מרן הב"י והרב מהריי רו;אנים (עיין פי' ממסג :ס( סרמכ"ס 3ח"נ):
קרוב לדורנו .ואני הצעיר דברתי ונשאתי
כמה"ר (סח) דןגאךן מהך"ך
מה)(עייז
ונתתי עם אחיו של הרב ז"ל ה"ה
עריס ותומיס קניר תקפו
אהדןרו,אנים וקם כמה רבנים שהכירוהו
כסן 3ח" :)3מי)
ושקלו ומרו בהדיה וכתוב בפרשת ררכים
הספרדי הידוע בן חרי,י:

ידנרען

.

מד)

הגה מנחםציון

ן מקלק 1ס" כק"ק (hPDhו ,(,5ג:1ת 1ע"ס !מס מלס):
מג) !סרג סמוג.ח ס7רסן מעה,.חק כסרב מכס כן"ז
ס;7:ר' ;1ן גער
מג) ג' 1כק1ס"ך ךסר"'  q~lhcס" מכרו ס! מסר"ו ג1טס ו!מך. 1חל כ'ס'גסס!מערס
סר""
קוס" 7כערמו עמסכ יחד :מד)  16אחריו .כסמ"ס סתחגמונ':
ן עוד 'ותר
מה)  061כמגס המחכר6י 1:דרגי !סקריך נכ4מ עכ"זמפז .ככו7ס ,אתו '7,ק ! 6סו"! !ק(,;:

מ67י ,וקמרתי מחסרון !סמרת ,כקטרת 16מר ,הנ"ט ,גתן !1:ל ס' ת( 1":כאס  '6טס סג' 'טג"ן
פ!1גת6! )'.כי 1סג"מ :אטע (תחן סג"ו :פריס !יג (':ן 6כן"ק פ':טסוכ) כמו"ס .ועלג נוקר6ק6 6ג"7ק
ג.סיגת סג' כע( פמ 6.כסר1סעין וכ.11טן ,ולח"ג גנית וקנו
"6כס.טן וכס:פטר 6כ.ו ("'כ מאון
תס4מ)יס(
מי ומתח!ס ס1פ.ע תורתו כפן6ג ,6
ו'
גפי:טס1כ וכג'ת רוס סג"מ לניעור גסע!
! חותר סג"מ ינמק כמרה
וריגן ספ.ר6 6תר' :סתת סג16ן סר" 5כרו( 67מין מפ ':סמח(1קס סס" סס כ 1:.וכין סגנון מטס !611ף
ן מצקת חכרו סח(גס קרסיי 7סר" 5מן 1 o'1Dlhoס"ג סר"י סמויק כפסק סגר"6כ ומח"ן עט
טפ'ר6ג.7
סג16ן 11ו"ס (611ף הפירק,
' ו6ת סס'כ תמנת ,מימת סמחיוקת  (:ג 1:סג"מ יעכ"ן D"O)C n"~cul ,כגי
י
1
6
1
ן נסוף מס':
6ס1כס61 ,גמ"! עד :5ר ס1כ מס'כ 6ת כ6ר.ת"1
י יסוגתן מסז' 'וגתן מ" ס"ס ו6ג7ס ('7
סו) גס חי' ס 6י1
ן כנות לסכת יסרתן כגי 6ס1כס כמס (עת'ס חז
611רס ,6קסת .סחתן יערת 7גס  reסמ7ע סר ~ gShסס עלס (כ (!1הגמת סקנסס כקרר כשך גג(ס ג"ח
3ל
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(סט) רבינויהונתן הכהן

י

שפי' על

עירובין' מהלכות הרי"ף
ייה מחכמילוניל ובזמן הרמכ"ם
גחכו שה

ובהשובה מהרים אלשקאר בכמה דוכהי
'ומהם סוף מימן ס"ה נראה דפי' כל
הלכות הרי"ף ..וכדפוס לא יש כ"א פי'

עירובין ואני הצעיר ראיהי על מציעא
כ"י .ועהה ראיהי להרשב"ץ ח"א סן'
קכ"מ שהזכיר פי' רבינו יהונהן להל'
שבועות מריא"ף ע"ש .ובס' המים רעים
סי' רי"ו מזכיר פי' רבינו יהונתן להרי"ף
מסנהדרין מי) ושם בם' תמים רעים מביא
הרבה חידושים מרבינו יהונהן והרבה
תשובוה הרי"ף ע"ש .ובפסקי מהר"ם
ריקאנמי סיען שע"מ הזכיר השובוהו יהונתן ;
ליבינ
נ מונהק
(ט) כמדץך"ךיתרצףממונקיי
והיהבעה"קירושלים הוב"ב
'מכלל הרבנים בזמן מורנו הרב מהע"א
יצחקי והוא'חהום בהסכמהרבני ירושלים
על פר"ח הל' פסח שנת ,הס"ה .והיה
יוקדן בתורה קמורנו היב בעל.בהי כהינה
תלמירו ושקיל ומרי עמו בס' דאורייתא
'לדעה הימב"ם כמ"ש בבית ועד לסורנו
הרב הנזכר ,ואח"כ נהישב בעה"ק חברון
ה"ו ועשה חבור לסמ"ג ואני הצעיר ראיתי
איזה קונמרסים ממנוכי רובו ככולו נאבד
גם כמב השובוה רבוה ואני ראיהי איזה
השובות בכ"י והיה בן אחיו של מהי"א
קונקי המחבר אבק סופרים .וגרול ,הדור
'מהר"ח אבואלעפיא מזכירו לפעמים
בספריו הקרושים:
(

עb
מהר"ר יהוש
י
ת
ש
כ
ב
נ
ב
אחי הרב כנה"ג תלמיד

נרגלים

דו

וקצה תשובות להרב הם בס' פני משה
יבשו"ת מהרימךועודחיבר משמרההמצו'
והם אזהרוהמנין המצות כרעה הרמב"ם
בשקלובשירופירשם בשקלאומריא והרב
אחיו במפרדינאדחיימזכיר מפרזההדיר.
ועוד חיבר לבוש מלכות מאמר שבח זמרה
לאלהינומעין דוגמא מכהר מלכות מהר"ש
ן' גבירול .אך בחלקו"ת שכתר מלכוה
נותן הוראה בסדר תכמה ההכונה ,ולבוש
מלכית השבחהשביח בסדר חכמה הרפואה
לפעולות אדם הרכבה אבריו והכונתו
היאמר חומר מכלכל'עע הצוריה ויהי
הגשים בצורו"ה בקע יאורי"ם וגשמ"ו
אומר מפלאות תמים דעים וכל כי הני
מילי ידבר יהושע שר לו נאמר כמ.ן
חומר .ואני הצעיר ראיהי הני בי תרי
כמו לבוש ומשמרהו ביר דה ורין
מקושטנדינא .והיה קרוב מהרבדן ידיד:
י
(טנ) כ~דןך"ך יהךשע חאנדאל
הלמיד מהרחיש ונדפס
מקרוב שו"ה פני יהושע במפר מאורוה
הגרולים:
(טנ) כפדץך"ך יהושע ו' נו
ן בזמן
מהרח"והי" רב בעה"ק
צפה והלך לדמשק אצל מהרח"ו והיה
משמש לפניו ותכליתו להעתיק כתבי
האי"י ועלהה בידו .עיין בעמק המלך
ובח"א ויש לו תשובוה בספר זרע אנשים
כ"י:
(טד) כןןקך"ך יןקךשע פךמ כ"ץ מ")
חיבר דרישה ופרישה על
המורים וממ"ע על ש"ע ח"מ ,ודרישה
בא"ח sלא ראיתי בדפוס )אבל שמעהי
מקרוב שנדפם ומזכירו כמפי אליהו רבה.
וכתב בנו בהקדמה דרישה י"ר שחיבר
חבורים על הש"ס והרי"ף וממ"ג ורש"י
וררושים ושו"ת וחיבר חבורים בשאר
חכמוה .והיה בזמן הרב ביה חדש והרב
משאת בנימין ,מט) וההב כ"ח מכנהו

מהרימ"ט אחד מרבני ק,שטנדינא חיבר
אזני יהושע דרשות .שדה יהושע על
הירושלמי .ונדפסו ג' חלקים ,עבודה המה
פי' סדר עבודה .וכל ;ה נדפם .יחיבר
שער יהושע משויה ד' טורים ונשרף
מהרי"ך
הנה מנחםציון
ד' .11טן
י
) תפ6רת 'סרתן תפארת 'lh1Cוכסקיצת ס' ג"פ ג' ע(': 1ג 17לרוי תרס C~1DW
 1טועי גע( מנ"ט
!:ם, .ס6ר"' ו"! וס6 '.כד,קמ.ן פ'1ר61 67ס"1 1ג(' 1ס" סג"מחריג1 .ט' סוף ס' ג"1פ 1ט"1ס :תנטע 6גד"ק
ט 1חת 1:סג"ט ג1"1
י.גט:סטד
ם:
טג"1פ סס"1 6טטס-ן גח-ג 16ת ק קרר תוקפו ;מן 1גסגס ס"(י
מז) 1סדפ.ס 1טט1:ט.
' ע( ס(6פס' ח.(1ן נק1ג.ס גסס עג71ת ס!'1ס .גס :ו 6,1ח.ך1ס 1.ט( מס' ס1ר1.ת מגזת
~;DIPמס ג516ר סטר. .סר1 )6-7פ'ר1ס 1ע! ( ,'DD)hoגת"' סרה"ס) וגע(
ס:ס7ר1 n'rp ;.סג1ע1ת גסת1( '-ס
בס"ד סכ6.י
 1גס ס' (עמס :1סמע עס"ת  c~nDilס1.תסין :פטר מ' תתקס"ס 1גס"ס סגט' 'סרב כ'
ן:
7גט'  h")pPnעלס רג'. 1:סרתן מגסן עיר"1
,:ח) 1גגר סוגיר! 1ט !.ג6ת '1.כמס (11ק סגסן:
שטןדסי1י(ג 6ג-טחגתס.מ"11תת.סג.ה בגג 6רח 6גלתי !ספג 7טס כ;7פס גס גס '.ק(.ס גסס סג-ח ע"; ק"מ ס6.
ט14
 l'1DSCסם 1גנוג61ר !ס( 6.7סמע"ן סס (ע"ס כ!',ת '1פ:).
בס( הממ"ע וגן
)~)lcp
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גדולים

י

מהרו"ך ר"ה מהריר ולק כהן .והרב סדכר ככינוי סומניס יכסו ב(וס1רכ.:כתכונת ?ינדביי
ל זזי פילי !:רכים
פרס כץ"ז ת 5-סי' ?' .יכ
ס(
נחלת צבי מכנהו רפ"ך ר"ה רב פאלק !ת!מ''7דב .רכ!!1וזכ?' ':ו7ס קס.ת .סדךויוכנ
כהן .והרב נט פשוםנעלם ממנו,ה שכתב
ריש ספרו הנז' כן כתב הפרישה וכ"כ (עס) כמהך"ך יהרשע אב"ד מקיק
פרנקפורם (עיין מ' ינסע
נחלת צבי משם רפ"ךעכ"ד .וכבר נורע
ןסני י?יכט כה"ר:נ)
דרפ"ך הוא ניהו הרב פרישה עצמו ואינו חמ"ן דק"קקדהק".יעיי
רב אחר (וטיין נו' '!ק נקח '):
ן היבר
ההמ"ע סו, 6זי'כס 1פר',כ? נע ),מהר"ר יהושע צונצי
,יכ
ר נסע ג'
"rkt

י
יי.:ן דיותני טל
יז5הריגימסוס1

נכל סוזן כפז

'~'YDDב? כט'':ו ירסס :יצת
ן נסר
ספ"ט יזיט'.
רכעיר רתכ .לין ,ס הכרון גחיק סר6כוג'ס
יפ'תפלכי
,:1

ממ"ע

 QD1:עז 6חר
ג' ספריכם כ! ח"יו 6כתס'1
כ:ךפס כמ"ע:1 .ס'ר6:
כמוג'כ כוס מטקס מטס
16ח
יכ;י' 6גכ ו'?ט'ס תם-ס
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נחלה ליהוש; להרב והיה בוטן נהייב"ל

שנה הש'י וכמבואר בהשובוהיו סי' ג'.
ותצובתו אשר כמימן א' הובאה בשו"ת
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וחוהם ;ם מהר-א ירושלמי ומהר"ש סב;.
והרב כנה"ג כותב על ררב מהריי צונצין
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ו אלימאו (טייו שק מהר"מ נאלאנטי .אמנם לא יכונו עם מה
(מז)ףבייוחנ
.שהביא רבינו בצלאל באסיפה זקנים
ס5מס'3ח"נ) :נט)
מציעא כלל ונראה שהם סהדורא אחרת.
ן (מקרעמניץ) חיבר ובסוףחירושי ע"א כתוב שהשלימה בעיר
(סח) נמךןף4ךידהנ
אלקוליאה די מינקא שנת ק"ב:
אורח 'מישורפ'דרכי משה
י"ר ונדפם שנתהנ"ב .ובשנה תפ"ח נדפס הריטב"א חיבר שו"ת ומייתי מהם מרן
אורה מישור חידושי נזיר ום"בעל י"ר:
בב"י והרב פר"ח במיםחיים.
(רבינו'
נם חיבר ספר הזכרון להליץ על הרמב"ם
(טט) ךתרימ2ב"א
יום טוב בסן) מהשנות הרמב"ן בסי' התורה כמ"ש
אברהם
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סהרים"ם בדרשותיו ד' ק"ה:
תלמיר הרא"ה והרשב"א .וזמנין דמשכחת
ראומרמורי סהסעל הרא"ה ונראה שלמד הריטב"א מרגלא בפומייהו דרבנן שהוא
יותר לפני הראייה והרב יר מלאכי דף
רבינו י"ס בר אברהם אבל
קפ"ח הוכיח רגם הרב רבינו מאירהלו
י נראה שהוא רבינוי"מ בן אשני~י שהרי
רבו של הרימב"א .והוסיף עוד לומר מהריב"ל ח"ד סי' ח' כתב והר"ר י"ס
דהרם"ה היה רבו מובהק ולא הרא"ה בן אשבילי כתב בחידושיו פרק האיש
שכן כ' וכן רעת מורי המובהק הר"
מ מקדש ובו) והלשון ההוא הוא בחידושי
ואין מובהק אלא אחד .וק"ק
 .גם בספר
שהואאבעצמו קידושין להריטב"א רף נ'
בסוף הלשון הביא שנתב הרימב" בכמה אורחות חיים מייתי תדיר דעת הרי"מ
ריבתי מורי הרא"ה המובהק .וא"כ הרי אשבילי והם רברי הרימב"א בחידושיו.
מצינו דגם להרא"ה מכנה מורי המובהק
א כגון בריש הלכות מוכה בא"ח דף ק"י
נמישעל הרמ"ה ואיך כתב רהרא"ה ל ע"א כתב משם הרי"פאשביליויש לשאול
היה רבו מובהק ראין מובהק אלא אחד על מה סמכו והוא בחידושיו הריטב"א
ובחב הרב פרי מגדים על ש"ע י"ד דף כ"א .ומ"ש דף קי"ד ריש ע"א משם
בהקרמתו כפי הנראה הייטב"א למד הרי"מ אשבילי הוא בחידושי הריטב"א
אצל הרא"הע.י"ש .וזה דבר פשוט ונורע הנזכר .גם ומנין דכותב בא"ח משם
דהרא"ה רבו מובהק של הריטב"א כמ"ש הרי"פ אשבילי וכי מייתי ליה מרן בב"י
הוא עצמו נכמה דוכתי והבאתיו לעיל :כותב הרימב"א .כמו בא"ח מימן תרם"ו
1גתג מסרח"1ו.,
 ,דסריטג" 6וכסרס 6חן טו'סר 6והלשון הזה הוא בחי' הריטב"א סוכה
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טייט
ן
3
'
ג
ר
1
י
ש
ה
'
כ
ר
6
ס
דף ל"ד .גם ראיהי חירושי קרושין
1רג' חג 6,:כן טק;'1 6ס6ו גדלי עלס:
וערובין להריטב"א המודפסים והמה
הריטב"א חיבר וגירושים על התלמוד בכהוביםכ"י וכהוב בהם שחיבד'ם רבינו
וכבר נדפסו חידושי קידושין י"מ בן אשכילי .ועוד הראה לי ,אחד
עם תוספות רי"ר .ובאמשמררם נדפסו מאוהבי הי"ו שהר"מ אלשקר פוף סימן
חירושיעירוביןתעניה מ"ק כהובוהסצינת ל"ד מביא לשון הרי"מ אשבילי והוא
ובקושמנדינא נדפסו חידושי מוכה בכלל לשון הריטב"א בחידושי כהובוה..
ל
כ
ה
ו
ד' שיטוה הרשב"א וחידושי יומא .שהרי"מ אשבילי הוא:בן אברהםויהכ~
מתוקן
ובשאלוניקא נדפסו חירושי נימין וע"א.
ובאשכנו נדפסו חידושי חולין ומכות .ודע שס' חקותהדיינים נסתפקומי חיברו
ובכתיבה ראיתי יבמוה נגיר נדרים
והנה נמצא אתי בכ"י וכתוב שם
שבועות נדה :סא)
שחיברורבינוי"אאשביליתלמוד הרשב*א
ודע כי חידושי הריטב"א מציעא שנדפסו וספר זה הזכירו הרב הנמוקי פ' זה בורר
באמשמרדם הם מכוונים עם הידושי ומהריש בן הרשב"ץ בס' תיקון סופרים
פ"ק רמציעא שנדפסו בסוף השובת והר"ם אלשקר והרדב"ז בהשובוהיהם:
הריטב"א

י

הנה מנחםציון

נט) ,ס" גזמן טסר"ק וע' סער סחבק  1"7מדפוס ('11רג:6

ס) ש"ס כפס"ד,6סג '!,ס"ס 1 ,610ך'6ת .גטק"63 oa1 6גי' סיג'!
גססתג"6ס6סהגקגווליסס:תקורי טלס1ןספלי
ס ג'דס דפטספחת סריט
וג' ה.נות סי 5ג6ן-ד6.דיו 'וס ט1ג I1Wfitדסכי
ס סכ,סות 1ג7ס:
מא) וטדסי,ס :דפסו גס ט! מס' ר"מ י1ט O'nOD 6יגמ1ת:יל.
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מערכת

נרגזים

י

הריפב"א היבר פירוש להלבוה הרי"ף
כמאש בחי' מ"ק סוף דף י"א
קהש"םובפי' ההלכות הארכהייותר וכ"כ
עוד ריש דף ב"ב מהש"ס .ומקרוב נדפסו
חידושי שבועותוחידושי יבמותלהרימב"א
ופירושי שבועות שנדפסו הם מהדורא
בתרא שעשה בזקנוהו כמ"ש הוא עצמו
בחירושיו הנובר רף ק"ו מהספר ע"ש.
ובתירושי יבמות דף ק"מ מהספר כתב
ובקונטרס שכהבתי במחלוקה שהיה די
עם הרב ר' דן ע"ש .והריין בהשובותיו
סימן ל"ב ה�יר השובת הרב דן ושחלק
עליו הרימב"א בענין אהתא לא מפקדא
אפו"ר ע"ש .ואפשר שהוא הרב ר' רן
אשכנזי השקיל-ומרי בהדי הרשב"א סי'
אלף �כ"ט והיה בסוף ימי הרשכ"א
ותחלה ימי הרימב"א .ועיין בחידושי
� דף קים מהם' דמזכיר ג"כ
יבמוה הנ
להרב דן ע"ש
�
הרימב"א כבר נודע שהפליא לעשות כמה
מהדורות חידושים על התלמוד
ובאור להרי"ף והשובות וספרים אחרים
כמ"ש לעיל .ובהירושי יבמות שנדפסו
מקרוב כתב על רף פ"א ובחירושי
הארוכים כהבהי .ועתה נדפפו חדושי

לש

הוספות ואין להשנית ברברים אלי ,יעורי
שהם כהבו כךעלכלחידושי ה' מסכתוה
הריטכ"א שמדפיסים ובחרא מחתא
מחתינהו .ושאר חי' הרימב"א למ"ק
ותעניות וכתובות ועירובין הם להרימב"א
המפורסם כאשר יתבאר לרגיל בחידושי

הרימכ"א .ועוד דחידושי כחובות הנה
הנם מ"ש רבינו בצלאל בשימה מקנבצת
בשם הריטכ"א כידוע ומאן פלג לחי'
מציעא .ועוד איך יתכן שהוא לא'מבעלי
התוספות חידושי הריטב"א למצ.עא והוא
מזכיר כמה פעמים הרמב"ן .יאפשר שהם
מהדורא אחיה סהריטב"א עצמו ��
לעיל כמרובר
�
ואיברא דעההאני ממהפקדחדושימציעא.
הריטב"א הנז' אינם מהריטב"א
הידועמסוגיתלשונושאינומזכירלהרמב"ן
כדרכו לומרעליורבינו הגרולוגם שדוחה
דברי רשיי ודברי הרמב"ן נלשון שאינו
כדרכו ושארשינוים שירגיש הרגיל בדברי
הריטב"אואיןלהאריך .אבל אינו מבעלי
ההוספוה קדמון זה ברור ,ועתה אני
אומר דקרוב לודאי שהם מהדורא קמא,
מהריטב"א מאחר שבהשובות מהרים
,טי ייחסם להריטב"אוכןרבניגדולי
גאלאנ
מגולה להרימב"א וצריך לההגונן בהם אשכנ שהיו בידם שיטוה אלו הרב שליה
כי הם מלאים מעיוח ,גם נרפסו חי' ובניו ייחמום להרימב"א כן הוא האמת
הרימב"א ובאורעלהלכוהנדוייםמהרמב"ן והם מהרירא קמא�בילדותו שעדיין .לא
וכנר כהבהיאני בעניי בח"א�עיין��� נהג סלסול בכהיבהו .ואחריכן תפס לו
שחי' הריטב"א למציעא שנרפסו בתוך ררך הקרש לרבי בכבור נרוללראשונים
�
חי' הריטב"א�באמשמררם אינם מכינים
יזה נכון
לחידושי הרימב"א שמביא הרב בצלאל הריטכ"א כבר כתבנו שחיבר באוי על
בשימה מקובצה .אר הם מכונים עםחי'
הלכוה הרי"ף כמ"ש הוא עצמו
הריטכ"אל פקק רסציעא שנדפסו בשו"ת בחירושי מ"ק על רת י"א ועל דף ב"ב.
מהרים גאלאנטי ונראה שהם מהדורא �� שך)ימב"ן השלים הלכות הרי"ף
אחרה כךכתבתי בח"א דף ל"ח�יין��� וחיבר על נדרים יבכורוה כידוע נראה
ומ"ש דחידושי הריטב"א ממציעא הם שהריטב"א עשה כאור�ל הלכוה נדרים
מהריטכ"א קדמון בעל ההוס' שכן כתב ובכורוה של הרמב"ן .וכבר נדפסו באורו
המרפים .עמו הסליחה רמה ראיה מביא הריטב"א על הלכות נדרים של הרמב"ן
� מג)
מהמדפיס .והנם דד' רבנים גאונים
כמ"ש בח"א�טי.ן ��
בהסכמהם שם כותביך שהרימב"א מבע
לוי .הרימכ"א חיבר רינין הלכוה על דרה
כמ
הרמב"ם ובאלידי קונטרס על
התומפוה .אפשר שכונתם שעשה
קלף
הגה מנחםציון
��
סב)�ג7קמ 1ג�מ1ת לס"ס ת"ס�תסן ח��מ1סר"ה �נחק מ1סס����ר� תר"י� ,סחגס סר� פ
גסגס1ת� �מ"ג רקס �סרג ט( סטתגר �סמ(יט�כי�ר סרמג"ן שגן מסריטגי
� ע( דס~תר �ע �פ
ט"מ סמק :גסס�ט� טן סק1ר� 6ר�ס גסס רני סתם תס�ג�סרסג� �� �ך��גך�ג�ך מס"ס
גלף ג'ו �ס�סס��ג" תרסס�� ��� מסי רגיז 1ס!מס��� וכ" וגן � נדף ס"סי"ס�ג'ר1ט,מי
ג'�דטת מזרי סרסג� ט� סר' דגר' סווחגר ח�ס�קימ.ס �נו� דוגריו
ג"ג
�ס1תר.
�ן�תזתר"סגוסזמגקמ"סי�ג
טיגתר5
ר6
ין וט מן סתימת�פמ"ס שיחגר דסריטכ� טוס מסדורות�תי�ט�� �
,
ל
1
מ
וג� זרו ע"ס:
אוגריוסר,ס,זיס�סל מנס �ג סזתק' אייו�,ג:תק� ג"ג פ� תחג

ע
יסל.טג�

� � � ���

�
�
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שערכת

�

י

קלףישןנושןכ"י הלכוה ברכוה להריפב"א
ומסודר לפרקים ,וממ"ש שם נראה רעשה
הלכות אחרות לפסתוכיוצא .וכבר ראיתי
חקות הריינים בכ"י לו�ל�ל דיני ח"מ
וכמ"ש בשם הגדולים �יין��� ודע
דרבינו בצלאל מביא בכלליוכ"י מחידושי
�סג)
בנושלהריטב"אשהואהלמיר הרשב"א
� מהר"ריר
ם טוב אלנמוה�ע"ו
סכירת י"ס�ח"נ)ו:

�יש
י)ע
�� מהר"ריום טוביי
מ' מס :כגכגסק

�עיין

�נ) מההריוםטובהלויהעלירסי)

הלמיד הגאון מהר"ר יעקב
גינצבורג אב"ד דק"ק פרידבורג והגאון
מהו' שלמה אפרים אב"ד רק"ק פראג.
חיבר צורת הביה על בנין הביה ונביאה
יחזקאל במקרא ובמשנה חיבר תוספוה
י"ס וההלמוד חיבר על הלכוה הרא"ש.
ונדפס הוספוה י"ס כשהיהבן ל"ת שנה
שנה שע"ז .ובשנת שע"מ נדפס�פלפלא
חריפא מה) על סדר נזיקין מהרא�ש
ובשנה שפ"ח על הרא"ש בברכוה וחולין
והלקיט וכו
� והיה אב"ד בק"ק פראג
והיה אב"ר בק"ק לאדמיר כמבואר
בהסכמהו למפר קול�הורה ואח"כ היה
אב"ד דק"ק קראקא וחיברעל כל הלכוה
הרא"ש ולא נרפס כ"א ב' חלקים הנז'
וחיבר מלבושי י"ט השגוהעל הרב הלבוש
ומזכירו בספר אליה זוטא ורבה .וחיבר
הורת האשם על תורה חמאה ומביאו בס'

נדהמים

סלה למנחה והסכים על ש"ך י"ר שנה
נקדיש והיהה מגיחהו שנה הים .ואשר
כתכתי דנתבקש בישיבה של מעלה שנת
ה"ט הוא מס' צמח דוד .ועהה ראיתי
להרב אליה רבה א"ת סי' הקס"ו ס"קג'
דמביא דברי הנאון בם' מלבושי י"מ
�
וכהב דהורה כן בשנה הי"ב
מהר"ר י"מ הנאון בעל הוספות י"מהי'
אב"ד בפראג ובוינא וברוסיא
ובק-אקא ונהגדל באשכנו וירע מנהגן
של ישראל בגל הפוצוהיהם .כ"כ הרב
צמח צדק סי' י"ד ושם מביא השובה
הרב הוי"ט וחהם בשנה בקראק"א שהוא
� סו)
שנה ה"ה
ס
��ע�ן
�נ)רןנינן פ~ר:נ
�
רניגו יעקכ נורונזרינ.
�

ידם כתירני
זמןךננצהלון אביר
�ר) כמןקך"ךיךם
חיבר שי"ה'
בתורה
הרבה
ונרפס חלק מהשובוהיו שנת הנ"ר ושם
במימן ל"א ומימן ל"ג כהב רהיה בשנה
הש"מ רך בשנים והיה בזמן מהר"מ
גאלאנמיומהר"יאבואלעפיאומהר"י פינסו
והלך לקושמנדינא והיו אומרים רבני
קושטנדינאעלקושיותיו אסיריו לא פתח
ביהה כמ"ש הרב עצמו בהשובוהיו.
וראיהי מגן אבוה להרב כ"יפי'על אבוה

�

�
דרבי נתן

יוננה

סח)

כ5ס) מוקך"ך
חיבר אסור והתר
הארוך והיהמן האקרונים
סט) ומה שהביא מוך"ם מדבריו בס' הורת

הגה מנחםציון

סג) �פמ"ם גסס"ד כעס���ת תכמס ת
� ס'�ם-ט ט( סרמכ"ןפ
� סת1ר� 0י� כן

חטאת

�מ"ם כת"ג�ית �

מד)
מ5כת 1פק-ק חרות
סע
סנ�ן סגך�מ1פ,ג כד1ר�1מ � גבס�� יו"ט
�ר גמו"ס�תן
�פתתן�ט ע(�ת 6ס7ל.
ס� ו� �ר�� כמיס �יל.ס ,ת" �מקספי'ס ����,כםמ1תס ס' �לת סג.ת,
נכונס
י תורת ס�ס ט! ת�ח�זוע גכ� כער מ�ן)�סרכ.ן תגרס
תמס ,מע"מ הח"מ ט(סיטר
��ען פרט�גס1ף�מ�ס
י���
ק �ת קד �ה
�
�
�ר6
�
� ס"ק�,תכקם �כ
� ת"כ כ�כ 0שמס ק"ק���� פ�ן
ת�ד ל�� ע"ע דגפ:קס מח"ק ג�ג�ס ��� סי' �ס פט.רת�,כי י
ס מעיקר דסמ,כס�תחדס כ"ת
ן ס��טמר1כ ו
���ר�ה" גס כע"ס �מ-ם גת�ט
�פ! כס טסת ממעתיק�מעתיק�,מ"ם כמס קסדתח"
�
פ6ס פ� ס"ס ע"ס�וע' סג� �ז כסוף�ס�
טה)�י! חריפתך�מסק7מת ספרו כס�ר6ס דקרך ספרו � סר � נכס סכו� מע"מ וע! מס' כרתת ���
� פס-נ וע( סדר ���ופת��
��וע"ס �ים�ס�ת וע"ס�ויק'ן��� תרימתך ,גס�ם" ס'תידמי
��
ס �ס גט�ן ��� �רח �סס כ
סו) ���וט דנם כת�ט ג1ס� 6כ1ת ספ"ס) ��כ7ר1ס' ס�ג סלרסת' כקר6ק 6ככ.ס��ם' כקר6ק� וע'
�
�
גס ת �ט ��ס ס"ט�ו
ד �� מס�
�כס�ד ע-ס�,וע'�גס'ס.
טז) �� רג� יום ט1כ בר'��
�1ס'גר�תן�ריכ"ן) חתז 1מן רס� וס" �� רכ� �ס ט1כ סק � ען מס"
ת
ע
�
� �
מקך"ס כרכ'ס כ' תתק �
�מ 6מ"חיע� ד,ס�ו וב" ע"ס
ס
מה) וט" מרכ��ר1ס(יס ת"ו ונ"נ � ס��ח" גס ס'�� עוג� ל
,תר �פת��מ"ג)�גכ1ל�כ� כמקוס
ע
ס'
�
סט ,מם�ח מחת ע"ד ס' ממר�ן�חי' סרמ�
�,כ��גי 1גס ח"
כ
�גרתוע(��� סרס"ח סמ:כ�
���ספי
ע��ס סו6
� כסס"ן ט:ר6ס מדגר� דר
מגיר�י
י
"
ר
�ע �ך� סרנ'ם כוס��י
� ר��� ס( מסל"סמחמסי
ממניס
�
 ,ס�
י� לגו ס( מסרי� �ס1כ 6ג"פ��
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כ,ס-י
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טערנת

י

חמאה לקטו מס� אסור וההר הארוך כ"י
שעדיין לא היה נדפס כמ"ש מור"ם עצמו
בתשובהסי' קל"ב אוה י"ב .ועיין אסור
�
וההר הארוך בח"ב
ן אשכנזי�טין ט�
�� מהרעףידנד
�
ךיוגס�ח �

�רת
��רכייונהבז לנחהמרמ
�
טיין רק:זס נח"כ)
�ח)רגנינןירנוץויחמידמגירדנרא
ע)

הלסיד הרמב"ן .כ"כ במפר
יוחסין ובספר קורא הרורוהדף י"ס ע"ב
השיגו מהשונ' הרמב"ן מי' רפ"ד שכהב
לו בכבור גרול ע"ש .ואיןזו ראיהרכיון
דהפלינ בחכמה ומרר קדושה פלינ לי'
רביה יקרא
�
אךראיהיבמרדכיסוףמ"ק שכהבובהלכוה
שמהוה מהרים כהב אמר לי הרטב"ן
טפירבינו יונה וכו' ע"ש .ובענין�ה כתב
הרא"ש שם כ' רבינו מאיר בשם רבינו
יונה ,ועיין בהשו' מהר"ש בן הרשב"ץ
סי'רצ"א.ותלמידרבינויונההוא הרשב"א
ומביאובחירושיו והשובוהיו .וחיבררבינו
יונה ספר היראה וספר שערי השובה,
והקורא בהם ישכיל קדושתו וחמידוהו
ולבו ימהר לשובכי דברי קדושהו נכנסים
בלב והיו למאורוה .ומשם נראהכיחיבר
עוד שערים בתורה ותפלה .ובם' היראה
הזכיר לרבו רבינו שמואל בר שניאור.
וחיבר באור להלכות הרי"ף ונדפס מס'
ברכוה .אך הלשון הוא מהלמידיו וכך
מבנין אוחו הפוסקים לפעמים� הלמידי
רבינו יונה ,וחיבר חירושים.של ההלמוד
ויש אהנו חידושיו על בהרא סנהדריןכ"י
עא) ורבינו בצלאל מזכירו בשיטוהיו
המקובצות וכן הרא"ש והמור ושאר
�
מומקים
רבינו יונה החסיד מנירונדא ,כבר ידעת
שם' יוחסיןכ' שהוא הלמיד מובהק
להרמב"ןובם' קוראהרורו'השיגורהרסב"ן
בתשובהו הנה באה בתשו' המיוחמוה
מי' רפ"ד כהב לו בכבוד גדול וכמ"ש
�

גרילים

ט

בנדפס אוה כ"ג�עיין�צ� ושם כהכהי
ראין ראי' רפליג ליה רביה יקרא .אמנם
עהה ראיהי למרן בספרו בדק הביה י"ר
סי' קנ"ד שהביא השו' הרשב"א דרופא
מותר לעשוה רפואה וגו' ושכן עשה
מעשה הרמב"ן עצמו .וכהב מרן שמצא
כחוב דהר"ר יונה כהב להרמב"ן על
מעשה זה תבא עליך ברכה שאתה מרבה
וכו
� ונראה וראי ראלו רבינויונה
י
הוה לא הוה כוהב לרבו לשון זה.
דב
יר
מה
הלו
כנה"ג שם המה על ר' יונה מה חרי
האף הגרול הזה וכו' עש"ב ומזה מוכח
דלא היה הלמידו ,גם סמה שהכאתי
לעיל שכהב המררכי סוף מ"ק דכהב
מהר"ם אמר לי הרמב"ן מפי רבינו יונה
וכן הביא סרר הדורות משם המרדכי
פרק השוכר דף נ"ח ע"ג �� משמע
קצה שהיה הבירו .גם כמרומהלי דבחי'
הכ"יובעליוהיו לכהרא
סנהדריןלרבינויונ
ב"י אינומזכירלהרמב"ן .ואלוהי' הלמידו
הי'מזכירו,והגם שיש לרחוה מ"מ בצירוף
כל הנז' נראין הדברים דהיה תבירו
ובפרם מ"ש מרן בבדק הביה שהבאהי.
ואל השיבני דבפי' רבינו יוגה להרי"ף
ברכוה בריש פ' שלשה שאכלו נבי אמן
רקודם שמע כהוב ומורי הרמב"ן דידוע
רהוא לשדן הלמירי רבינויונה .ואם ראה
הראה דהרשב"א�מנין דכותב מורי רבינו
יונה ומורנו הרמב"ן ומהם בח"גסי' קי"א
היינו טעמא חרבינויונה נתבקש בישיבה
של מעלה בחיי הימב"ן עג) דכלהו של
הרמבין אשה רבי שלמה בנו היהה בה
רבינו יונה והיתה מעוברת והסלימה זכר
ורצה הרמב"ן שיקרא על שם זקנו אבי
אמו רבינו יונה ע"ד וזרח השמש וכןהי'
כמ"ש הרב מהר"שן הרשכ"ץ בהשובוהיו
סי' רצ"א ע"ש .ואחרי רבינו יונה איזה
שנים שהיה הרמב"ן בקטלוניא היה רב
כולל ומשו"ה כוהב הרשב"א מורנו
�לרבינו אשר
הרמב"ן .ובספר הפרדם נ"י
כר חיים נביו כ' דהקדוש רבינו שלמה
בן אברהם ממונפלייר היה רבו של רבינו

הנה מנהםציון

גנה

ע) סמ6ג"ע גריס ס' מ6ו:ייס ק1ר� 6ת 1גסס ל� סר1פ�6ן גצה טמ �ת
ספרתי ע"ח�ס"ו
סמדר�ח�ס�סק7מתס �� ,לכ�
��ס וגרון �ק1מרלל�
�
�ס
�
לין�תוך ס' סם ת"ס�י�ל��� וע( מס'�ג1ת מס"ס ��יי� וכסס� כ' סה
�סע7י
��סס ה.ל1ס��ס:
�
גס ס'��
�היפיס ת"ס
�
עב) וע! ט5נת 1כסיר ט!ט�ס�מ��רוח גוס� סרג/סגו� סח�ד רסני�ייה גן גג� סתעס ר' לגרפס ו
ג'ר�ס ,ס' טסר'ס�הרגט וחמסת��� תג 6גו לאס ,מפטר-גחדס�רחס�ן:

עא,

וע"ס כסתור ופרח�ל�

�י

�
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מנשכח

�

י

יונה .ואחרי כהבי ראיתי לספר יוחסין
שקודם הרמב"ן וממוך לו כ' וז"ל ובנה

הזמן היה רבי שלמה ממונפלייר אשר
היה סבה לשרפת המורה והיה רבו של
רבינויונהובזההומן פרחציץ מר הקודש
המאור הרמב"ןגירונריוכו'עכ"ל .ואח"כ

לקמן אחר כמה רבנים כתב ה"ר יונה
מגירונדא הלמיד מובהקלהרמב"ן .ולעיל
כ' דבריו בשנה רעתקנ"ו .וזה כתב�מניב
לשנת מ"ז לאלף הששי .ונראה שהםשני
רבינו רנה .עג) ועייןשיירי א"ת סי' ח'
הב"י אות ת' וכבר כהב שם בספר
יוחמין לסמה בהגהה כן שהיה ר' יונה
אחרשניו ע"ש ,ואפשר דרבייונה שהוכיח
להרטב� ושכותב לו הרמב"ן בכבוד והוא
בשמו הוא ר' יונה הלסיר הריש.
אומר
אך הלסיר הרמב"ן ורבו של הרשב"א
ומ"ש הרשב"ש הוא על ר' יונה גירונרי
שניו .ועדייו צ"י ,ונתפל,מירי רבינו יונה
על הרי"ף ברכות ריש מן שמהו כהוב
וכן ראיתי הלבה למעשה למורי הרמב"ן
וכו'ע"ש .ובריש ברכות'נבי פסוקי יראו
עינינו כתוב וכך היה מנהגו של מורי
הימב"ןנר"ו אבל מורירבינו יונה קרובו
�
וכו' ורוק היטב
רבינו יונה כבר נורע שהוא רבו של
הרשב"א כמ"ש הוא ז"ל עצמו
בכמה דוכתי וקשה על הרב שבוחיעקב
ק"ג מימן ע"ר שנראה מדבריו דרכינו
יונה לאיחלוק על הרשב"א ונשמר מסברת
הרשב"א וכיוצא בלשון זה שניכר ודאי
שסבר דהרשב"א גדול מרבינויונה .וכבר
אניעני דקדקהיעל הרב הנזכר בקונמרם
יוסף אומץ סי' כ"ג בס"ד ע"ש:
י�שני)���
�ט)ר!בינךידנהגירונר
�
וסגי זס נכרוך)
ק) ככהר"ר �לאנרסופר)עי)�עיין
�
חט
� �קם כח"ג)

גלולים

ק�מורי הרב מהר"ריונהנבון

זלה"ה נז הרב סה' חנון
נבוז שהיה רב בעה"ק ירושלים ח"ו חיבר
מפר נחפה בכסף ונדפס .ועוד לו חבור
בפלפול עצום על הלכות גיטין סובב
הולך ע"ד הרב גם פשורע
� ובאור לבל
הוספי ראים לסמ"ג ובאור לה' פסח
וחלק שויה ודרושיםולקופים .והיה אחד-
מרבני הדור בעה"ק יךושלים וכמעם לא
הניח פסקן כמותו בגלילותינו והיה תסיר
ומקובל .והן בעון הדור נח נפשיה גן
ס
� שנה יום ו"י שבס תק"כ תנצב"ה.
והרב מר אביו הנזמר חיבי ספר דרושים
�
נחמרים והמה בכהובים
קכ) נמדזך"ךירנדץז'
י אב"ד ור"מ
י
ר
ר
י
ע
ה
א
נ
י
ד
נ
ט
דק"קקוש
רבתי
עם .וקצה תשובותיו נדפסו בסוף דבר

משה ח"מ ויהיה נקראים בני יונו �,עי)
ה תארמימ מפראג
קנ) כזוץך"ך יךנ

אב"ד דק"ק ניקלשבורל
חיברקיקיוןריונה .ובנו מה' יצחק מאיר
פרנקל הרפיםעיןיעקב עם בל הטפרשים
וקראו כמנור; אור
�
ח�ט,ין ת'ספות
קי) הרברבינויוש
�
סה"כ)
ף�עיף כתוגס פסיס
ס
ו
קק) מהר"תי
�
נח"נ� ע
י חיבר ספר
קי)כפה'
האזרוח
המילואיםכמ"שבנרפסמערכת
�נו5י6יס נחקקב� דמובירו
מ"מ�יין מסר
בשו"ת הרשב"א ,ואפשר שהוא הוא ה"ר
יוסף האזובי מפירפינייאנ"ו שחיבר קערת
כסף כסף נבחר לשון צדיק אה הנור ואה
הערות ביהוסף שמו בצאהו על ארש
תמדה כן יחן לידידו בנו חמורו מוסר
מלכיםשריי"ן מהלכין שיר ירידות מדובר
הגה מנחםציון
� כסס סרסכ� סרח�חגמ' �רפת
י
ס
י
כ
"
כ
ס מתג�פי סעס דגלי כ"י�ח�ט
עג)�געת"ג�עי
�ספח)גסמטחסיד וכו' ע"ס�,מסרס� כס' טפתסין
 .טג�
חסור � תסורס רגיש�וגס גן���גי 1רגיל�ו
ס
�
���טן תסן'���ק�כ
' לק �ד סיס ,וכמ"צ
י�כ:י�וגס � ס'ס.ת ית'חייייס
ער) נס חי' ס' גח"י עי� ת��רפ תקעים)
�
סכל�פיעק(ס ו� גססכמתו מס� עה)�גךפס גק"ק��� ס'וכי
סע�ת
ט ט� גתוס 1מולס�
טגפ! טן-

יימק

יינה

מי
�ג'
עז)�גליס ס' סיוטן סי'�� ו'ס�ס כמס ס"ת נס
עז) �� סרב ת�ס י1כף פל' טסם דלטן ודיין בק"ק סרעמ.סי 6ספסר גכר5ין ס' תס"ג ,וע� כפגת פעגת
ס�גסתל�ותן �גמל ���
גח"ג�ה" גס מסר גחל יסףפי' ע! סתפ!ס וטעמז1ת ע"ד�גי
�י
פ"
גפסך� גסירוסו סגפו
רס
�ס
� ��� ו�� כגר�� ע� שרר'ן �� טת(ת'ז' ס"ןי ויממת רשתי
יס
ע"פ;�וגגתוגת סססיס טל סגדם גס'
ך גסנ� וגן�ג��6ן
ז
י
�תות ס"ן ��� ג"ס וכן גתחג1ן טד טת'
'
ס
ג
י
נ
ו
�
�
ס"ן��
�
טתתלס סי'�ג1תעו וט'יניף�גס ספתיטסייוסף ס"ט�יטס"לית"גליי

עי

�סיע*
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מערכת

מא

נרולים

י

בו נכבדות עשר ידיה .ולי מה יקרו מביא מחידושי מהר"ר יוסף הנזכר
במסכהא ההוא
�
דבריה והמון שיריה ובעינא למיכס
� עח)
צעא
קינ) בה' יךםה כתתית פא)�סיין
�
מס3יר' נח�
א
פ
א
ק
ס
י
א
ץ
מ
ק� מהר"ר יר
זקן
ן
ץ
ן
ז
ב
ה
ב
י
ש
י
ב
ג
ל
פ
ו
מ
ו
ב
ש
ו
בהורה ובזקנה וריב קיק איזמיר חיבר קיד) יךכטו
טכנאנשת�די שיגוכיא
אני� אמו של הרב הגדול
ראש יוסף על המורים ונדפסו ב' חלקים מהר"ש אלגאזי �ל היה תלמיד רכינו
על קצה א"ת וקצה מ"מ בזמן מהרחי
ש האר"י ז"ל ומה' אלישע גאליקו ז"ל
.
ו
ימהרימ"מוסיעתם .ונרפסו קצהתש
�ובותי ומהר"ש אוזיות ז"ל וחיבר כמה מפרים
' עזרא
ותלמידו טהר"שז
א
צ
מ
נ
א
ל
ו
הנכז"'א קצה לקוטים והדפיסם
קח) כמןץך"ך ירסס אירגאן אחר הרב נכדו בספר דובב שפתיישנים.
מרבניק"קליוורנותלמיד ושם נמוקי החכם החמיד מה' משהאחי
�
הרב הגדול מהר"ש הלזכר
מהר"שרי פאס ובקבלה ממהר"ב הכהן
חיבר דברי יוסף,
�טוומרבפאסמקוניאםח.ד:ומעהמר)"י קקי)רבינו אחד' בע 4שמועות
מ
ע
רוזאניס הסכים
מהגדולים קדמון
�טייו טקריס שהיה כוהם על מפר רברי חכמים בשם
קט)נפדץר"ךירססא4בו
אומרם .ומזכירו רבינו ירוחם חלק אדם
�
נח"נ)
קי) מהר"ריוסףא4מושנינו חהנו נהינ מ"ו אוה ו' וז"ל וכן כתב ה"ר
יומף בעל שמועות משם רבני לוניל
של מה' שמחה הרב המחבר
�
וכו' ע"ש
שמוה הגיטין הלסיד מהר"ר חנניא
ו
ג
י
י
4
א
ג
מאימאצק חהן מהר"ש גאון אב"ד בק"ק קטז) מהר"ר יךסף
י
כ
מ
בתשובות מהרחיש איה
בילוגראדו בזמן הרב פני משה והרב
סימן מ"ח:
שער אפרים והרב המגין ומהר�םן'חביב.
חיבר ס' עדוה ביהוסף ב' חלקים שויה.
�
י
ק
ר
ם
ב
א
ג
זף
דץרביד
כו
�לנ�י)� �טילתסי"י
ג
ומחמת המציק ברח לעיר ניקלשבור
ס!תס
ו
י
ונחניגשיה שם בשנה ה מ ק חי
א�טיין ט5
מ"ו שנה .כן ראיתי בקונמרםכ"ויימישכהב קיט) בזן:ך"ךיךסת ז1גוי
�
מה' משה הכהןכן הרב מורה צדק שהוא
קירות חרס�ח �
�
נמצא יאחו עמו
פב)
)
ט
'
ק
ךמף
טי
יי
�נגב�נ� סטרי הרס
ק� ה"ר
רוך�עיין קנס
י"ובסף
�קוהא
�
�
וח"כ)
�
נה
ד בזמן הרשב"א
קינ) כזזץך"ך ירסק אשכנזי היה קכ)כזדץ'יךמףז'גלי
בעה"ק צפה בזמן מרן
ובימיו היו מר דודד זכרי
והאר"י ז"ל והיו קורין אוהו הנא עצייה ומר יהודה בן גיאן ממרוויקוס ומר
שונה המשניות בנגון פ) ומז"ה מהר"א יצחק עמאר מסיפהא כנראה מסה שמצא
אזולאי ז"ל בעל חסד לאברהם נפי' כהוב הרב כנה"ג בכ"י והוא בכנה"ג
המשנה אשר לו כ"י בסוף כל מסכתא חלק א"ה בהשממוה דףרי"ח .ואשר היה
�
הגה מ
ט*
1ינס,חםותצ"יו
עחי)�ס" רכו ס( ל� ג7רס'�נ�ס! גע! גתי ע
י
ת�����ת1תס ח"ע�ס1סף ס6ו1ג' גר תנן
נרי�תן��תמסהר ,גסגיטס1ע
�גסתסירי כט�1ג"סגיר סקערס �גרת��� גס!ח 1סיר סוסיגע
�
� ח��
עמ) גס ח" ס' תוכחת טג1לס�,ס,ד�חס���ן תע"ס) ג'סי
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�
פ)��לי�� סממכל כתל תורס ע( ס'�ילס�ס1ג 6גסס �
�
' גססטד 6כי"ג�ימן תט� ע"מ
פא)�גס' ����� לתסרקת די�נילס��גי
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ראיינן
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פב) גולד ס' חי לשלף סרסי ���,דסי' תלמידו ס! סר��ג�טפ� כסט"ס חיי ע1ס"כ) גסמ" קונטרס סטר
ססטיס מעג.ן המלקנס�ג7פס גת1ך ס'�קב' רס"ג� ,חר1ן גזמן מ5י
� נ"ע רג�ת�7סס וס וע' גס�ג
�
סו!כ"ח�קוגירס ססט'כס סכ'�ל�גיקעי
עבו ס"ס
� גד� סי'��

וחיזק

ן

א"שייח
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י

ננה"נ והרב ש"ךכימייהופי' מכות הם
מייחסים אוהולנסקי ואבוהון דכלהו מרן
�
בב"י י"ר סי' קפ"א ושא* דוכתי
גם פי' סועד קמן הוא מהרב הנמקי
וכמש"ל במערכת הוי"ו משם הרב
יד מלאכי�.טיין רכינו�יד� די טו5וס6
�
�
ד"ס�נל�גן-וכו
ודעכי מה שמניא מרן בב"ימפי' בחרא
בשם הר"ן רבים חשבו שכונתו על
נ"י אלא שמרן כוהב חר"ן מפני שכך
כתוב בדפום,שהיה רומנו ע"ד מה שכהב
מרן גופיהע�4השובות הרמב"ן ראף
דידע כי הם מהרשב"א כוהב הרמב"ן
מפעם שכך כהוב ברפוס ויר כל ארם
ממשמש כספרי הרפוס וימצאו מבוקשם.
וכן נמי חשבו שכך הוא כמ"ש משם
הרק בהרא כי ההיא דכתכ בח'ימ סימן
דמיו בדין אומדנא שהר"ן מסהפק וכו'
סהר"םמלובלין סי' ק'יח והרב ש"ך שם
בח"מ סימן רמ"ו כתבו רלא כמ"ש מרן
�
דהר'ין ממידפק רק יפשיטא ליה
אבל בקושמא מ"ש מרן בשם הר"ן הוא
הר"ן בתירושי בהרא וכן הוא
בחירושי הר"ן לבתרא כ"י נדברי מרן
שהוא מסתפק וכו
� ובב"י א"ה סי' נ'
מזכיר רברי נמקי בבהרא ורברי הר"ן.
ועמ"שהר"ן פ"ק דע"א וכהבו משם הר"ר
�
ן בב"ח י"ד סי' קמיט
אשר ועיי
הרב הנמוקי מזכיר הרימכ"א תדיר .ליש
סי שנהב ררונ �� הנמוקי סחם הוא
מהריטב"א .והרב הנמוקי מזכיר להר"ן
בשם הרנב"ר כי הר"ן הוא בר ראובן
וכתב בספר הקורא דף�ך שהרב הנמוקי
היה בזמן הריב'יש ורבו מהר"מ הלסיר
הרימב"א .ועהה נדפסו חירושיו לכתובות
�
ונדרים ושבועות

דנין

קמט)כפדץך"ךידכדך מרבני איזמיר
ועלהלעה"קירושלים ת"ו
והגיע לגבורוה והיהה מנוחתו בהוככי

ירושלים הוב"ב ,וחיבר כמה חבורים
והנדפסהואשתיעיניםעיןיומףעיןיהוסף
ושקיל וטרי עם הרב הורת חסדסי' ז'
�
ובנו הוא הרב שנות חיים
קל) ר' ירסס�חזן מטריזים�טייר
�
יייד1ת נח"נ)

ק� בפוץך"ך ירססחיוו
ק� ראינן ירדוף חיים

�
פח)�טי

�
תילי דוכות��ח"נ)

השונתו
בתשובות מהרים�ד"פ)
�
סי' אלף ב'

ק5נ) ככפדןך"ך
ץ פט)
�עיין
ף
פ
ר
י
י
מ
ח
ודע' ניגס כח"כ�
ף טאיטאצק צ)
קלי) מהר"ר יוס
ארבעים שנה לא ישן

סממה והיה ישן על גבי תיבה ורגליו
תלויות וקם בחצות ונודעזה אחר פמירהו
כמ"ש הרב יאשית הכסה שער הקדושה
פיז ויקר הפארת גדולתו כפשט מבואר
בשארית יהירה דף מ"ח .וברף ע' ע"ב
כהב הרב חי נפשי ככל כיד שעותאיני
נהנה סהם לחיי גופי רק ששה שעות
וכל הי"ח שעוה אני צריך להלמידין
כהלנהן ומהשש שעות הנז' אני צריך
להוציא ברברים הבאים מחוץ עכ"ל.
וכהב בויכוחו עם מהר"ש חכם הלוי שיש
לו יוהר מעשרים תלמידים בעלי הוראה
ראוים לראשי ישיבוה .ומרן ב"י הזכירו
בהל' מקואוה והלכוה עגונא .והיה רנו
של מהרשר"ם כמבואר בתשובותיו
�
�
וק
יע"י פסיס לערן .וכגתגי טל גן
סלגוסחיס�דות.
�כרססגיס-
ס ר�תי שתגיל ענין לרוך
�
סרס ונ1ר 6ממתגיד�נוסר����� ולס-ס

ויש לו הרבה השובוה בשו"ה אהלי הם
למהר"ר הםן'יחייא ובפרט השובה
�
שלימה גדולה וארוכהבסי' רי"ג
צא)
קלס) ראינך יךםת כ~ךצנ
כתב בקורא דף ט' שהי'
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גדולים

מערכת

לו להרב כנה"ג גמגומים באוהו לשון
כמבואר שם .הרב החסיד מהר"י ז'
מאמון ז"ל בס' ערוה ביהוסף הנדפס
מחרש לו ז"ל בירך הענין מס' הבתים
להרשב"אכ"י והעמידהדבריםעלבוריין:
קכ
� ���ןכןף דוד אב"ד בק"ק
שאלוניקי הוא�הקרוש.
ושמענו מקדושהו והתבידדוהו והיה בזמן
הרב מהר"י קובו והרב כרם שלמה,
יחיבר בית דור על ד' מורים ויש לו
כמה חבורים אחרים :פג)

קכ� כמףקך"וא
ד�ן באמשמרדם
�
�
�כ.
ס�ה �
טיין

יןכם"

קכנ) כ~דןך"ך ירסק

דרשן מפו,נא פד)

עין�יכ5כ�5סף�ח��
�טייןגן סורח

קכד) כפה'ירמף העם
�
יוסף כח"ד)
�קכס) כןךתך"ךירפף ואשיר מיילינגען

קכח) ךבינן ידסת

מביבא חיבי
בדרשוה

מהר"מז נמוקייוס
ףוראיתי
' חביב כ"י שכהב שלשלתיחוסו
י ספרד,
עד הרב הנמקי הומר מגועכאינ
ובספר קורא הדורות דף כ"ו כתב ונ"ל
הר"ן עשה פי' על כל ספר הרי"ף אלא
שהמסכהוה שלא נדפסו פירושם עשה
עליהם פירוש בעל נמוקי יוסף וכו� ועוד
שהר"ן בהשו' סימן נ"ח וסי' ע"ו מביא
השו' הרא"ש וגם בפירושו להריף מזכיר
הרא"ש בקצת מקומוה ומהם ריש
פרק הגוזל עצים עכ"ל .ואחד הרואה
כאשר יררוף הקור"א מריהטא דלישניה
מקול הקור"א יורה שבימי הרב�הנמקי
היה דפוסונדחםפי'הר"ן בזמנו ,והממכהן'
שלא נדפסו עשה פי' הרב הנמקי .ולי
ההדיומ פשימא לי שבימי הרב הנמקי
לא נדפם הר"ן ,והקרובאלי שבימיו אכהי
לא היה דפוס למפרי ישראל .ועור שגם
הרב הנמקי עשה פי' על כל הרי"ף וכמו
שמביאים קצה אחרונים נמקי מכ"י ומהם
�
היב בני יעקב סוף דף מ"ו ודף קכ"ז
ומ"ש דהר"ן בפירושו מביא הרא"ש
ומייתי מפרק הגוזל לא רק דהר"ן
בחידושיוהנדפסים ואשרבכ"י ולאבביאור

מה)�עיין חס' יטקנ כ"ן,
�
וטיין�כרן יטקכ�ח �
קכ� נמדשך"ך�ךסםר,כטא
ל אבי הרב
מהרה"ו כותב התפילין
בקדושה ובטהרה בכונה וטבילה .וכבר ההלכוה אינו מזכיר הרא"ש וכ"כ מה'
השבח השביה הרמ"ע �ל בהשובוהיו צבי�בהשובותיו סי' נ"ב�.גם פי' קמא
הוא
�במ"ש
�מהריץ שם ובם'
�
�להרב הנמקי
סי' ליח אה מהרי' הנ�
�
דרך תמים ומסוגיה לשונו מוכיח
�ס' חו��ת כחיגג .תרן חסר� ק5ר� 1ור
נ"
חסרח� �סס סמג"ד כי חג' ��� תתק�ס
יכ,כ,ק ורע שבדפוס אמשמרדם הגיהו הר"ן ונמקי
� �כו.ס��תכ�
�
תר�גי ,פי'סתו
�פ דרך המים .וממס' מכוה אשר
קכז) כפדרן ירוקם ריך.ה פו) חיבר לא הגיה בררך תמים כתוב עלה גם
שארעף�יוסף כללי ההלמוד בדפונו חרש הנז' הר"ן�.נוה
�גרם
�להרב
יהיה בנמן בה' תםן' יחייא כמ"ש בתשו' מופה דורנו מהר"י ברדוד בספרו הנכבד
מה' תם הנזכר שבמפר המת ייטרים דברי אמה ריש קונטרס ה' שהקשהדבר.
סימן קנ"ה ושקילומיי עם הררב"ז בהשו' הר"ן רשבועוה עם דברי הר"ן דמכוה,
סי' י
� ונדפס ספר שאריה יוסף הנ
� ונעלם מהרב��ל דפירוש מכוה הוא
בקושטנרינא פז) שנת שר"י
�
מהנסקי .וכן הראה להרב תי"ט והרב

��

�כיו ס'�ת'יכה
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גדולים

בזמןרש"יורבינו שמחהתלמידו כרמוכח
בשו"ה מהרים ד"פסי' קמ"ח .וכןמונה
שהראב"ןהיה בוסןרבינו מאיר ההנו של
רש"י רמייתי השובה רבינו יוסף מוב
עלם בספרו סי' ק' רף ליב .וחיבר
חבוריםרביםינכבדיםופירש תורה שבכהב
פי' נחמד מאד כ"כ בס' קדמון כ"י ישן
נושן ועמש"ל .והובאה השובהו והלכוה
� שלו בהשובות טהרים ד"פסי' התק"ם
רי
והתקמ"א,ורבינו שמחהקורא אוהותבי
בהשובוה מהרים פ"קסי' קמ"ח :צב)
ףשטרקניבן פורת
ק5ו)כמןקך"ךידכז
להרב'המבי"סוכינחנפשיה
דרב המב"מהי"ל י"ב שנה בעה"ק צפת
ולמד לפני הרב הנרול מהריש סאבים,
יאה"כ קרא ושנה כל התלמוד ער שהי"ל
הש"סכמאןדמנחבכימהיהוהלךבשליחות
לקושמנדינא ועכבוהו שם לאב"ד והרביץ
הורס בישראל בתוקף עיונו ובקיאותו
והרגילבספריהאחרוניםעיניו
�יחזושגדולי
�שנהברר
�ואזכיר מה
ישראלהיו תלמידיו.
ליסתלמידיו מתוךספרידבי רבהנדפסים
� הם .הרב שדה יהושע ואחיו
וכ"י ואלו
הרב כנה"ג .הרב נהיבוה משפט .הרב
�הרב מה' אברהם
מהר"ח אבואלעפיא
�הזקן.
היכיני .הרב מה' אברהם ן'חנניה .הרב
מה'יוסףקצבי .הרב סה'יצחקאלפאנה-י.
הרב מה' רפאל אימפיריאל .הרב מה'
יוסף הכהן חסיד .הרב מהר"ש הלוי.
הרב מהר"שעדילה .ובני הרב מה' משה
ומה'ישעיהממארני .ומה' יצחק אלנקווה
ומה' נתןגושה כל אלההלמירימהרים"ם.
והוא הקן כמה תקנוה בקושמנרינא
ומכללן שבכל שנה יהיו שלשה טמוני
אסור וההר .והוא חיבר שו"ה ב' חלקים
וררשות' ושיסוה ואלו נרפסו מלבד כמה
תשובותושימותוחבורעלהרי"ףוהרמב"ם
נדפסו.
והרא"ם והשגות על הערוך
.
ד
י
ס
י
י
ל
י
ו
ובר פלוגתיה הרב מהר"ש
ן
ב
יחיאל
ונתבקש בישיבה של מעלה בקושמא
� צג)
שנת שצ"מ
כתב בנו מהר"מ בהקדמהו למפר תש,בוה
�
ר,
מסר"י תיגן)
הרב ח"א שחי שבעים שנה ובארץ
הגה טנחםציון
י"ג טכ'�תטגוח ר"י�ל�נחס�גחי 3גסריי סוגטלי ס"ס��ך פיס�ר�יחס ע"ס��ל גר עחע
�
� תתענג
וטטי"ת פסר"סס
�ד ד� ט3סל
ןסירתן
�טריגין וגס חי' ס'סדר��� מת"ג���ת .וגתוס'���ק'
צב)וחי' ס'י
ס לסתיס דפס ס'ץ
סגיי
�
��צד)��ל פ"ס
סדור דר"יסיגסיס� צג) יכנס גס,גיי

מצרים למד רוב הש"ס בעיון נמרץוהיו
לו שמוניםהלמידים .ושם בהקדמת מהר"ם
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שהמסכהוה שלא נדפסו פירושם עשה
עליהם פירוש בעל נמוקי יוסף וכו� ועוד
שהר"ן בהשו' סימן נ"ח וסי' ע"ו מביא
השו' הרא"ש וגם בפירושו להריף מזכיר
הרא"ש בקצת מקומוה ומהם ריש
פרק הגוזל עצים עכ"ל .ואחד הרואה
כאשר יררוף הקור"א מריהטא דלישניה
מקול הקור"א יורה שבימי הרב�הנמקי
היה דפוסונדחםפי'הר"ן בזמנו ,והממכהן'
שלא נדפסו עשה פי' הרב הנמקי .ולי
ההדיומ פשימא לי שבימי הרב הנמקי
לא נדפם הר"ן ,והקרובאלי שבימיו אכהי
לא היה דפוס למפרי ישראל .ועור שגם
הרב הנמקי עשה פי' על כל הרי"ף וכמו
שמביאים קצה אחרונים נמקי מכ"י ומהם
�
היב בני יעקב סוף דף מ"ו ודף קכ"ז
ומ"ש דהר"ן בפירושו מביא הרא"ש
ומייתי מפרק הגוזל לא רק דהר"ן
בחידושיוהנדפסים ואשרבכ"י ולאבביאור

מה)�עיין חס' יטקנ כ"ן,
�
וטיין�כרן יטקכ�ח �
קכ� נמדשך"ך�ךסםר,כטא
ל אבי הרב
מהרה"ו כותב התפילין
בקדושה ובטהרה בכונה וטבילה .וכבר ההלכוה אינו מזכיר הרא"ש וכ"כ מה'
השבח השביה הרמ"ע �ל בהשובוהיו צבי�בהשובותיו סי' נ"ב�.גם פי' קמא
הוא
�במ"ש
�מהריץ שם ובם'
�
�להרב הנמקי
סי' ליח אה מהרי' הנ�
�
דרך תמים ומסוגיה לשונו מוכיח
�ס' חו��ת כחיגג .תרן חסר� ק5ר� 1ור
נ"
חסרח� �סס סמג"ד כי חג' ��� תתק�ס
יכ,כ,ק ורע שבדפוס אמשמרדם הגיהו הר"ן ונמקי
� �כו.ס��תכ�
�
תר�גי ,פי'סתו
�פ דרך המים .וממס' מכוה אשר
קכז) כפדרן ירוקם ריך.ה פו) חיבר לא הגיה בררך תמים כתוב עלה גם
שארעף�יוסף כללי ההלמוד בדפונו חרש הנז' הר"ן�.נוה
�גרם
�להרב
יהיה בנמן בה' תםן' יחייא כמ"ש בתשו' מופה דורנו מהר"י ברדוד בספרו הנכבד
מה' תם הנזכר שבמפר המת ייטרים דברי אמה ריש קונטרס ה' שהקשהדבר.
סימן קנ"ה ושקילומיי עם הררב"ז בהשו' הר"ן רשבועוה עם דברי הר"ן דמכוה,
סי' י
� ונדפס ספר שאריה יוסף הנ
� ונעלם מהרב��ל דפירוש מכוה הוא
בקושטנרינא פז) שנת שר"י
�
מהנסקי .וכן הראה להרב תי"ט והרב

��

�כיו ס'�ת'יכה

הגה מנחםציון
ל%ס'יגס�רסס �� גסליקויי הורס לת1יר"יליגיל ופי' ס1סטג1ת לסר� גברדיר
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�
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י
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מערכת

גדולים

בזמןרש"יורבינו שמחהתלמידו כרמוכח
בשו"ה מהרים ד"פסי' קמ"ח .וכןמונה
שהראב"ןהיה בוסןרבינו מאיר ההנו של
רש"י רמייתי השובה רבינו יוסף מוב
עלם בספרו סי' ק' רף ליב .וחיבר
חבוריםרביםינכבדיםופירש תורה שבכהב
פי' נחמד מאד כ"כ בס' קדמון כ"י ישן
נושן ועמש"ל .והובאה השובהו והלכוה
� שלו בהשובות טהרים ד"פסי' התק"ם
רי
והתקמ"א,ורבינו שמחהקורא אוהותבי
בהשובוה מהרים פ"קסי' קמ"ח :צב)
ףשטרקניבן פורת
ק5ו)כמןקך"ךידכז
להרב'המבי"סוכינחנפשיה
דרב המב"מהי"ל י"ב שנה בעה"ק צפת
ולמד לפני הרב הנרול מהריש סאבים,
יאה"כ קרא ושנה כל התלמוד ער שהי"ל
הש"סכמאןדמנחבכימהיהוהלךבשליחות
לקושמנדינא ועכבוהו שם לאב"ד והרביץ
הורס בישראל בתוקף עיונו ובקיאותו
והרגילבספריהאחרוניםעיניו
�יחזושגדולי
�שנהברר
�ואזכיר מה
ישראלהיו תלמידיו.
ליסתלמידיו מתוךספרידבי רבהנדפסים
� הם .הרב שדה יהושע ואחיו
וכ"י ואלו
הרב כנה"ג .הרב נהיבוה משפט .הרב
�הרב מה' אברהם
מהר"ח אבואלעפיא
�הזקן.
היכיני .הרב מה' אברהם ן'חנניה .הרב
מה'יוסףקצבי .הרב סה'יצחקאלפאנה-י.
הרב מה' רפאל אימפיריאל .הרב מה'
יוסף הכהן חסיד .הרב מהר"ש הלוי.
הרב מהר"שעדילה .ובני הרב מה' משה
ומה'ישעיהממארני .ומה' יצחק אלנקווה
ומה' נתןגושה כל אלההלמירימהרים"ם.
והוא הקן כמה תקנוה בקושמנרינא
ומכללן שבכל שנה יהיו שלשה טמוני
אסור וההר .והוא חיבר שו"ה ב' חלקים
וררשות' ושיסוה ואלו נרפסו מלבד כמה
תשובותושימותוחבורעלהרי"ףוהרמב"ם
נדפסו.
והרא"ם והשגות על הערוך
.
ד
י
ס
י
י
ל
י
ו
ובר פלוגתיה הרב מהר"ש
ן
ב
יחיאל
ונתבקש בישיבה של מעלה בקושמא
� צג)
שנת שצ"מ
כתב בנו מהר"מ בהקדמהו למפר תש,בוה
�
ר,
מסר"י תיגן)
הרב ח"א שחי שבעים שנה ובארץ
הגה טנחםציון
י"ג טכ'�תטגוח ר"י�ל�נחס�גחי 3גסריי סוגטלי ס"ס��ך פיס�ר�יחס ע"ס��ל גר עחע
�
� תתענג
וטטי"ת פסר"סס
�ד ד� ט3סל
ןסירתן
�טריגין וגס חי' ס'סדר��� מת"ג���ת .וגתוס'���ק'
צב)וחי' ס'י
ס לסתיס דפס ס'ץ
סגיי
�
��צד)��ל פ"ס
סדור דר"יסיגסיס� צג) יכנס גס,גיי

מצרים למד רוב הש"ס בעיון נמרץוהיו
לו שמוניםהלמידים .ושם בהקדמת מהר"ם
ובהקדמה אחיו מהר"י ינידו צדקתו
וענותנוהו וחסידותו והוא פלא ובוראי
דלא�זבה
�לבהרה של
�הירה
�להיוה בולי
הלמודא
�כמאן�דמנח בכיסהיה ולהרביץ
כל כך תורה ולחבר כל כך ספרים
עמוקים אם לא קדמה לו יראת חמא
וענוה וחסידוה .וראיתי בס' עץ אכוה
להרב יעב"ץ פ"ד צד) דאבוה משנהיו"ד
��ל
�שכך
שכהב ושמעהי מפי אבא מורי
עשו
�האחים
�הרבנים
�וגבירים
�המיבהקים
גדולים בנייעיש לפתרי"םז"ל ושלקחוהו
לביהם על מנת שיתפרנס מכיסם נשוה
וימול חלק בנכסיהם כשותף ומשם זכה
לכל הגדולה שלמר תורה בריוחבלי שום
טרדה שהם עמקו במוים והוא חלק עמהם
ולא מרח כלל .לזכר עולם יהיו צריקים
כאלו שהרבו והרביצו הויה בישראל
�היהר שלם האפשרי.
בדרך�זה�באופן
�הה'יח
�אוכל
�בגון זה
�לחמי בלי בושה
בך
ולבו פנוי לתורה .וכן מצינו ברבי שט;ג
כן עם ר' חייא כניאה מתליסר בניחא
דאהולבי רבי ואשהכתו שיהביר' חייא
עכ"ל הרב יעב"ץ ,וכשהיה הגאון אביו
מהלם צבי בקושמא היה במספר הסמוך
ארבעים שנה אחרי פכירה מהרימם
�
ובודאי שידע דברים על בוריין
ט'ס כגרם טתייסר כג.ת 5וצי�.כ�ס דף כ"ת
מס י�ר רס'ג ג�ח 6דית
ו לגי רני י%סתכח ת%ס5
פיגיונו
ספ.ר רייס ארגי יפירס"י סגטס
ולי
דג'ס סגג'� לרחניייי
�ג
�מיטל רגי ה'י 6חצם�פוליגן
,
ו
ס
* �� ר"ס �ר3י
�
לקר �ל�גי �ו
לגיתו ול
�
ותר טשי
ק5ז) מהן
בר
הובאו
השובהו בס' גנת�ורר.םאיה
כלל נ'סי' כיב מ"ג ובח"מכללג' ��
י"מ וסי' כ"א ובספר זרע אברהם י"ר
סי' י"ר ע"ש:
ק5ח) כפ1קך"ךידםח
�עיין גגי
יוסף בח"כ�
צח) �טסן
ק5ט) כמד:ך"ךירכ!ף

ייסף

שיא

יוסף

יעליץ

�ס*ליגיסו
ס ו5י!ג�ס'טגי1
ת�ל'
צה) טח"כ � סי' ג�ן גס חי' ס' ט ����יס1ז ����פי' ע(תי.
�5ט-ותטל פררם ספו*ל טכגסו גסס סתם מחסיה יסט"ס סליו חג' יפיתן
פל � ועי' טל�ית�ד'��רס
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�
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מערכת
קת) מהר"ר
�בר יצחקבן
"
ם
ו
י
�סייןסי'סמסגס
ארופלא

קת� כבנ"ךסי(רוספרףתוכ�רסינחצזץ�מ�דיוק

מנ

גדולים

הביאה הרב הטובהק המחבר בית יוסף
�
וכהב הוא�ז"ל וכו' ע"ש
קמו)ךצנינךירכתהוכלד �כ!ינ�ט
יוישבעל כסאו
תלמידהרי"ף
וי
 ����� ,סס.ס מללס
תסרס ספפון

�ג
סיין ננפח סמירס נח�� ס5דיקספפ1ן גן ו1פ 6כצפוןן' גוסס
יתפנן�ח'פוייס
נ
ס ו6ן1ר6יס ע"ג:
וסקרתפיי

נ2ן:ך"ך יךםף
חם*ד
� רבינו יוסף הלוי ן' סיגאש פירש כטה
�
�
)
י
ג
5
ר
ס
מ
�
'
ס
מ
�
עיין
מסכתות ונדפסו חידושיו לבתרא
קמנ) ב2דץך"ךירסף כ"ץ אדד דק"ק ושבועות והרבה להשיב שו"ה וטהםהביא
קרא"א צו) חיבר שו"ת רבינו בצלאל בשימוהיו .ואני הצעיר�ש
שארית יוסףוהיה בוסן�הרש"ל ו0ור"ם בידי קונץ אחר מתשוכוהיוכ"י .וויטנין
בעל ההנ"הה והוא הדפיס והגיה ס' הפוסקים קרוליה הרא"ם פירש הרב אנן
האגורה והיתה סנוחהו זקן ושבע ימים יגאש ,וישב על כסא הרי"ף משנת ר*א
שנת שנ"א והיה אב"ר וראש ישיבה תהס"נ עד שנה ההק"א .ומקרוב נדפס
� חלק מהשובוהיו כי אין ספק שיש עור
קרוב לחמישים שנה והגיע לנסורות
השובוה לרבינו ז"ל ועדיין לא יצאו
קתד) רז
צז)�טין נניס
ף
ט
כ
ד
י
� צח)
לאור
�
ככף נח"נ)
רבינו יוסף הלוי� מיגאש ז"ל הלסירו
חיברשו"ה
קמת)ב2דץך"ךיךנטףז'
של הרי"ף ורבו של הרמב"ם זכרם
ר' חלקים והיה בזמן לברכה נדפסו הידושי שבועוה לרבינו
סרן וסהרשר"ם ומרן בב"ס הלכוהנירושין ז"לבס'אורייןתליתאי ובאוליריחירושים
העהיק מהשובוהיו .והלשונוה הבהובים לשבועוה לרבינו ז"ל הנזכר כ"י וראיהי
�
בשם בנו בהשובה ח"א ק-בל מהרש"ך
שיש בהם הוספה על הנדפס
שהם הורה דיליה רמהריב"ל עצמו
ר בן הרב
כמ"שי קחי) מהייומתהדהינזי
בשו"ה מהרש"ך ח"נסי'י"ב .וכה
נ
א
ר
ה
הקלוש מהר"מ הלוי נזיר
שלמה
אחד�מאוהבי נר"ו שבם' חשק
סמהרש"ח היה בעה"ק ירושלים חבירו של הרב
סי' ר' הנהה ב"י אוה ה' הביא
�ה נהישב בעה"ק חברון ת"ו
שכל הבהוב על שם פר"ח ואחר
בהשובוה סי' ל
ו"אזמהורה מהריב"ל עצמו ואח"כ היה'אב"ד במצרים חיבי שו"ת
בנו נ בח"ב ה
גם על הרב דבר סשה ע"ש .ובס' מסה יוסף ב' חלקים וחהנן הרב מהר"י
והשי
חשק שלמה נסהייע מהשובות הרב ננה ויין חיבר פרח שושן ועור לו בכ"י שערי
�
ישועה ושערי אורה ושערי תורה
ורדים ח"ם כלל נ' סי' כ"ט וכעת לא
סצאהי בנו"ר .אה סמהרש"ח בשויהסי' קתה) במדץך"ך ירסס בסהר"ר מאיר
טיין'פרי מנסס נח"ל�
�
ל"ו וסי' ל� משמע הכי
'
ץ
ו
מ
נ
ו
י
ש
ו
ד
י
ח
ו
הריב"ל ד' חלק .השובותיו
)
ט
מ
ק
חיבר
ף
ע
ו
ר
י
מפורסמיםלכל .ובסרר הדורות
השולוה כ"י והרב כנה"נ
דף קון'ז ע"א יש ערבוב בזה ע"ש ואין מביא מהשובותיו .וראיהי בס' שלום
�
צורך להאריך
הביה למהר"ם קאויס ז"ל בכ"י שהמכים
הריב"ל ח .איזה שנים אחרי מרן כי עליי הרב הא' כשהיה בשליחוה עה"ק
בח"ד סי' ב' מביא שפר משנה צפה ה"ו שנה שצ"פ .והשובהו בס' זרע
�
השל"ת ושם סי' נ"ר כתב וזו התשובה
אנשים כ"י
בה'
�
הנה מנחםציון
� נס ג'ס1סו סרת"ת י6חל' פות �� סל�גס סג סלמתק סרנגית�
ן וס�פ"ק ססר' ס
צו)ויסנ
קתכ)

דברת

כספי

לב

בפיליריאה

נ"י

��ין גס�6ת סרגגית מ' ח1ו�ס�ח1תו ס( סנ�ן גט! ���וסף וגס
ג�ד 5גהנ"ע סכג 6ו� פ
ן��תו וקן גע! סכרית יוסף ט"מ�י1תל ג"כ זקות!
� �� כס"ס תסב�פ"ק נתסיס �פסר�סרמ�
י
ג
וקן סג' סרמ� מס כיון�בי"ס קפ!מן סגוכר � גרת זגריו פיס �פ' מנס סין כסוף מס�
צז)�חתס�ס�וסףגן�� פקרי�ןיוסףגן�טקכ�גןנספיוס" גתת1ת ספ6ס��ףסססי ושח"ג מס ותה"פ:
צח) וס' סידות סגקר 6ס'�מח1ת�י.קיס ת�חס��סני6ו סרמג"סתיתיז
�
ו �נא פ"נ)

ס��רןוסכנו גד1ס ספס1פי�ת�סי��מגט1גס)������כן�סרחן פ' מסרי"ק
�� �רפ�סרסולי
�
דסיסגדפס1תי'תסרי"קע!סה"נס' סס6
�רן�גק"שוקט"ג�,ס1ג6ססגסס1ר�ת�ג�נטג"יי�זר�וי
�
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גדולים

מערכת

(קג) 'nhb
מולי (עיין 6סו (קגע)בפה' ירסק איבר
ן היבר מנהני
נ
ח:
הבדיקה הנוהגים בעיר
ס
י
(
ח
ג
ס
ההשב)
ף נחמיאש היה שאלוניקי ומביא דבריו הרב כנה"ג
(קג )5ךגבינך יךכמ
נטרפוה הדיו:-
הלמיד' הרא"ש .כ"כ בסוף
ה קג)
הקדמה ספר החרדיםעייז בדבריו :צט) (קם) כפדץך"ך ירמה פייאמיפפ
(עיין'סתס גדקס בח"כ):
(קג)3מלבינך ץרםף מניקולא מזכיר
ן
ן בישראל
!ףכחירמו
משעלמטיידיהוג:בורים פרק אי (קס )5כפהך"ךיךכ
'
גדול שמו רבו של הרב
ת מאנים הבו  %מהרשיף .ויש לו כמה תשובות וחתימות
(קגנ) דבינו יוס
הרב' ס' חרדים ע"ש דף בספרי האחרונים והזכיר שני חשובית
כ"ג ע"ב ד' ויניציא ומכירו מרן בב"י שלו הרב המבי"ס בשו"ת ח"ג סי' ע"ז
א"ה מימן י"ג ובתשובותיו לאיה והסכר וסי'ע"ה והרבהמבי"סשקיל וטרי בדבריו
בתשובת היב הסבי"ט :ק)
ובסי' קס"א סיפר בשבחו כי הוא רב

ידם"

.

סן מאמוד (עיין מפורסם בחכמה וזקנה והוא גדול ויחיד
(קגד) כפן:ך"ך ירס
מוסחה ואון שום אדם רשאי להורות
כדיהניאכףכח"כ)":
בפניו וכו' ע"ש:
סתםאמיבה קא)(טיין
(קנס) כמהרהריו
ע (קסנ) כמדץך"ךירסס פךעמסלא קי)
מס',
ס
י
מ
"
מ
ר
ס
.
ה
ס
ג
3
ג
3
(עיין חק יוסף גת"נ):
מס5ג:).
'
ן
(קנו)בפדץך"ךידםקסאךאגרםי ראיהי (קסנ)דץךב כןהך"ך
צאייאח
במנהב להריח םאראנוסי
נומן מון ביה יוסף וראיהי
מבני בניו שכהב שהיה מגרוש סיסיליא ס'ניול מהשובוהיו כ"י ,גם ראיהי ספר
וקדש אה ה' ובא לג.-ן מצרים והוא שארית יוסףס' גדולכ"י בחכמה הצירוף
רבו של הררבץ :ועלה לעה"ק צפה ופי' ס' יצירה ונהוב שם שתגרו בעה"ק
הוב"ב ונעשו לו כמה נסים והאריך ירושליםהיו שנה ש"ט .ושם כתב שהיבר
בשבח הרב:
בחכמה האמת ס' אבן השהם וכהביס
ס
.
וגן רעת! .סרג פפר ?"יי
כ
ת
ג
כ
ר
"
י
ו
י
ה
י
א
ר
ף
ד
 (16אחרים .ום' אבן השהם
כ"י
ך
ו
ג
ו
5
'
ג
ג
,
ט
1
פסיס o~snסיי
ס ג1רר!5?6עIr'l6hוכסו::קבר 'ס'י עיטן .והוזכר בהשוביה אבקה רוכל למרן ",ל
סתם רכ' יס1דס
'
י
ס
ויש לו  owא.וה השובוה .עיין יו"ד
(קנז) כןהן
ן'
הלסיד וסי' נ"ר וסי' נ"ח וסי' קט"ו ומי' קליט
וסי' קפ"ו וסי' קפ"ת וסי' קפ"מ :קה)
מהרעדים ושקיל וטרי עם
מהרש"ך .חיבר עצמוה יוסף ומשא סלך
ושאר חבוריו לא נדפסו .אך בהקרמת (קמך) בפדט"8ך ילוטף לצרפתיקי)(עיין
יז'ייכף נה"כ):
ספריומבוארשהי"לספריםאחריםנחמדים:
מאךן קו)
(קגס) כפהך"ך
שאסי קנ)(טייו (קסס)בפרן כןהך"ך
תסר"ס' מטראגי):
~DYצ"ל
כת 3מסרח"י 'ז
שהי"
הנה טנחסציון
ת לסתר:
יט) וכעת :ובסוו גק'.ק  W"7DDפי'ימג1

יךסף

ישח עירא
ויטף

ק) גטסר כס' ע"כ גפגס ,מפער כס סרת" 6תמ"ס גדרסית סריי ת.נן דרוס ו"'ו ע";:
קא) עסס"ד יחס  11ג' מפריס ס' פקר -'6קודם גדין פ11ס וגוס 'ספות (וספיג 16ת פ' סי' :)'1
 (apוסוכך מתםיוסף ב"פ כסס סרג סנד1ן ("16ח סמ"ג) :קנ) ופיס למוגת תגמיס ד'זגוגיפ" 1פ"ר:
;1פ"ס גסקופפ ספרו מס וגסתם ס'
קד) "51פ דגריפ"ס חק יוסף ס" גקר 6יוסף פסס גיו"ט
י דוד כרעס
ל* נספגה נתוות מפסיס יוגרסו כגר
פפרטפסח
יתוגח יוסףויי' תתן מגע ר'א גחו* ,ו*פגססרי
ג6לחיי
ומ
סס
ו לפפלס כס"'י"ס פיס וגס כ6ן ים  h'SD~Sסתגס נ"י.
*עת.ק סן.6מעיר כוס ( .1161סי' נס
סו 6מקיק פרעפסי:)5

נ"י

פי

5כנס"",נ')',,':מג" ;%הג'ע:ה:מ'.1;%בי..י,.
%י'
ן
י'
%נט
ן
גו
1מ
כמ1ס 1עמם.
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מערכת

י

שבמתסיס מסרס רח' 'ס71ס 3ר  '~Dlhוס 61כשף
6דה"ל ~ 6101 ntShntמגחי'.,6י1ת
6 olpn)1 ,תל
גתג סס 61מסרס סרסנו 1סר"6ס ,סרב סמג"ד תמס
ס17כל
תגסס ו6מול6יס 1ג6ו':ס .וכס 1fats
גו גמפ1רמ כס'מנ.דמסר.ס וכגתכ סרג סתס'ד מסריס
ן כמעמס  716תג ססכ1ע1ת,סכ'6ס סרג ס"ס
גןקיקכ

סמייך

והוקףגדולינו וחשובוהו מפורם' שנהפשטו
הוראותיווספריו הקדושיםביהיוסף
ובסף משנה וש"ע בכל הפוצות הגולה
קח)ימגרוליהלמידיי הרבמהר"מקודוביר"ו
והרב מהרים גאלאגטי והרב מהריר
אלשיך; ועוד חיבר מרן עלל .הגמרא
ושויה איה ומגיד מישרים ובדק הביה
ונדפסו .אך חסרו כסה קונטרסים מבדק
הביה וגם מ' מגיד מישרים לפי המשוער
בדעהי הקצרה הנדפם הוא אחד מחמשים.
ועוד חיבר שו"ת השייכיה לשאר טורים
וראיהי קובץ תשובוהיו כ"י בעיר איזמיר
יע"א .ועוד חיבר פי' המשניות והזכירו
בכ"מ פי"ט מטומאה מת .ועוד חיבר פי'
על רש"י והרמב"ן על ההורה כמ"ש
בהקדמה בן חרב בה
,שו' א"ה:
סקךוס'ס.
מכת

דגר.ו
מון !פי רוב סע,:ס
1ר6יח' (מסר" tlh7:hDSh 6כקו:ערס h:l1'D
נ"ט
.
מ
שפוסק
ך מר; ,ספר גגות
ע" 6סכתג '67ןיר
 6,7כ11ת'ס ו:זס:ת 1ס' 6משת חס'7.ס:61 .ר סוס
מדתו נכ'"  o"hס.טן י"ג ע( חסכת סר" 6מוווד1ן
וס"ס מכרח מעי מעכס סקס 1סת'ר סרג D'"1tC
ח"6כ '.קפו וגסים; קפת כתג 7טסר"ר .וכף עמד
מ:ג .7לכ' 16מר (י :מסר" סוגךסי 6רג'ג 1כ"ת
יטף וכו' ט C"D !":סס6ר'ך.ו.6ן ,ורך !דגר.ס :כ(נ
סר .סדכל מפור63 :ורך כתכ1כת פרן כe"Shs" ':'7
כס (קכ! 1זיוית וכמס ת1:כ1ת וקמלן דגרי סלנ
התכים 1תס1כ1ת נ .!17סדר ע"ס:

יף

י1

ט,

גדולים

מד

מרבני קושמנדינא והובאה השובה אחת
ממהר"ש הנזכר בהורה חיים למהרח"ש
ח"א סי' נ"ה:
מרן .כתב קורא הדורוה שהיה הלמיר
מובהק מהרב מהריי בי רב ע"ש
דף ל"ה ע"א .ואני מסתפק מאד כזה
שהרי בשנה רפ"ב בעיר אנדרינופלא
ההחיל לחבר הביה יוסף .נמצא שהיה
גרול בהורה וכבר היה לו מגיר והיה
המעשה נורא בליל שבועוה עם הרב
מהר"ש אלקבץ כמו שהביאו הרב של"ה.
ועבר מרן ררךשליניקי וחתם עם הרבנים
בהסכמות כמ"ש קורא הדורוה שם באופן
 .בחכמה
דכשבא לצפה היה מגדולי הדור
ויראה .וא"כ איך יהכן שיהיה בהורה
הלמיה עם מהר"י בי רב וב"ש לזמר
עליו שהיה תלמיד מובהק ממהר"י בי
רב .ומהר"י בי רב נראה דמספרד הלך
לפיס והיה רב שם ואח"כ קלך דרך
מצרים תבא לצפת באופן שנראה שלא
היה בגלילוה טורקיא"ה ומרן לא ראהו
כ"א בהליכהו לכה"ק צפהח"ו.לכן נראה
כי הרב מהר"י בי רב אחר שהוא ז"ל
קיבל הסמיכה הסמיך למרן בצפה ומשו"ה
מרן קוראו מורי הרב:
סמרן ו"( 6חרטעילתוגח(,ס
1י6סים ת7סס171תלגיי
(6דס גד6 (1חד 1ק1גטלס וס סכי 16סג16ן ממסיד 3ס(

סן"ס כספרו שסר ססמיס כפילוס וכורת סק7וסס,
1ר.ס סק1גערס מתח'( כן ססס' כסגת ג6תל (מ7פ
חפן סגת ס:ס"ס ('קילס פס 5פתלקיתיגת(ופי (עוכלו
סרג שמהריר 'וסף 111 ,t~hpק"( ',סב כס 6חרג
ס כנסר סרק'ט גסיו מס תכעיס לגג'
מ6ד ופדומביילי
ן יספל .סכרת' מלכס גיניססס:גיד גמסר"ל
טקס(ת.
י רב 1כ*1
'!חק מכסן
ו!רגיגו כרס"ר יעקב כ
וסיס סחכם .קומר קק"ק וכו' ס"מגישורך:

('י

מרןהזכיראביומהר"ראפרים בא"חסי'צ"ז
בב"י וסי' הרנ"א קט) ובי"דסי'מ"ב.
ובא"הסי' שמ"נ כהבמ המי הרבחייםן'
הכ"הוריהזכיר חמיו הרב (קמו) מ"ת ירטת מרבן
אלבלג ושם סי'
יצחק מבע ,ומר דודו הרב מהר"ר .צחק
עו(ס'נח"נ):

:וין

סי

(טען ננסות

קארו בעל הולדותיצחקקי)ובסוף
השובוה (קמו) כנ"ך
ף נכר הנ"ל (עיין נן
ש
ו
ר
י
ך
י
ר
א
ה
ן
ר
א"ה יש תשובוה מהרבדודו .ומ
סורךיוסף כח"כ):
ימים פ"נ שנים ועלה ~שמים בעה"ק
צפה יום ה' י"ג נימן של"ה קיא) כמקש (קמח)כשתריךיךמתהרלךו היה במלכות
סאבויא  e~o1בשרשקם"ט.
בסוף הרמב"ם ח"ד דפוס וינציא ודלא
כמ"ש קורא הדורוה דנת נפשיה דיב קיב) ומהריקנו נותב על מהרי"ל ומהרי"ו
שנת של"ר .ובנו הרב שלמה קארו היה ז"ל .וחולק על מהר"י מברונא כמ"ש
בשרש
הגה טנחםציון

קח) י:ופס לו גס ס' דרמות ימ"ח מס"ס 61גות פכהס גסס קור 5דיויס ) tpt)t)hcתקודי):
ספ":3
;
טס
קט) וסורסירס גסי' עפ"ג יס6"5
ע"5ס"1קי)3סספhSדו%ט5ל6ת'סרפ"5ר1ס"לכסי""1ל 1עתס ספפת' כייסטרגקריס5
קיא)וליי"ו פ"ס סג' מ"י פון 3ררסותיו
סג' "1 h"moל ותי' תניריס 'סריס 1סגס טל  D"eסר'" סלח "1ל ט"מ סי' "1ל  510ע"ס לחרי
h"mnיפטר  11Pלו ג'סייס:
י?חס ולרך5טכי 1גדלם סטטוטי' ופ5יטלי 5לפגעוגס)'ohiסירותו לכל יסלסל ט'%יריש
סרפ
ןר")6ועדסיוםידרסופי'פסרי"קטל)"WDס'פסתו
קין)5"0ר5ן"3לרקפ*תעוקט",3וסונףססגססור16ת35יולעגיייי"

יו

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

88

מערכת

י

בשרש קם"מ ובשרש פ"נ דדך קשתועל
סהר"ם קאפמאל ..מקושם'.ובקורא הדורות
בחב דמשרש קם"ג נראה שהיה הלמיד
מהרי"ל :וליהא כי ההשו''ההיא [היא]
ממהר"י ווייל כמש"ל ואינה מהורהו ש
מהר"י קולון ,ומהרי"ל קדם למהריק"ו
כמ"ש הגאון מהי"ר צבי בתשובה סימן
קכ"ד והשיג על הרב שביה יעקב .ומאי
רהריץ דבוריה הרב שבות יעקב -בח"ב
ריש סי' קייב והלי זייניה כמ"ש סוף מ'
יוחסין נראה שהוא ט"מ וגם מה שהביא
מתשובה מהריק"ו סוףמימן נ"ב וסוף סי'
ע"ב וסי' קכ"ב אינה ראיה דמי זה אמר
שהרב שמזהיר שם הוא מהרי"ל הירוע
דעסיקנא ביהי והרב יחיאל טראבום מבני
בניו שלמהרייקולון כמ"ש בשו"ה מהר"מ
וכוה סוף מימן כ"ה ,ומהריק"ו נהבקש
בישיבה של מעלה שנת ר"מ .קיג) ובשרש
ע"ב נאנח על עבודהו מקרי רררקי
בחרוזים יפים ע"ש בסופו .ובשרש ס"מ
כהב מורי אבי מופה הדור זצ"ל:
(הסט)

כהר"ר יוסף קורקום

גדושים

היה

מיוצאי גרוש ספרד
וחיבר חבור נפלא ;ל הרמב"ם ומביאו
מרן בכ"מ ומקרוב נדפס על ספר ורעים
להרמב"ם .והרב תון נחום מביא כמה
לשונוה ממנו והררב"ז כוהב עליו הר"י
קורקוסחברין ושקיל ומרי בהדיה בתשובה
סי' :D"W
מהריי קורקום מלבד חבורו שחיבי על
הרמב"ם כידוע חיבר שו"ה על

לשונות הרמב"ם ששאלו ממנו וכמו שעשה

אבקה רוכלסי' ק"א ומי'ר'.ודע דתשובת
סי' י"ו שבספר אבקה רובל אין השונה
זו ממרן אלא הוא תשובה מהר"י קורקוס
כמ"ש הרדב"ז בתשובה [ד'] ויניציא סי'
ש"מ וכמ"שאני הדל בספרי הקמן p'tnD
ברכה י"ר סימן ס"א ונם בשיורי ברכה
שם .ועיין בהשובוה הרב המבי"ם ח"א
סימן ר"צ דשקיל ומרי עם מהר"י קורקום

על השובוהיו:
(קט) מה' יךגמהח
אחר
מרבני
י
ב
ב
ג
ה
ל
קשטנרינא בזמן הרב פני
משה .ומקרוב נדפס ספר רב יוסף מקצת
תשובוה להרב :קיד)

ראיינךידליף

(קע)5
מרא קטי)(סייןרס"י
ך"ס סתעח' וכו'):
וראיתי בפי' רשב"ם על התורה פ' וישב
על פ' הלוא אחיך רועים בשכם שכהב

ף קרא חברנו והנאה
זה שמעהי מר'יוס
לי עכ"ל .הא למדה דהיק בזמן רש"י
ובןגילו של נכדו רשב"ם .ועי' בתוספות
ערכין ד' מ"ו ע"ב .ובשבלי הלקם ח"ב
ס '.ם' כהב ור' יוסף קרא זצ"ל פירש
בענין מיכל בת שאיל בהרפים וכו':
רבינויומף קרא .הזכירו רש"י בפי' משלי
סי' ו' פ' כ"ג וסימן יח פ' כ"כ
ושאר דוכהי .ולעיל הבאהי מרשב"ם פ'
וישב:
ץ קטז)
(קטב) כפחך"י (יוסף) מךיבפני
הלמיר הגאונים ~הר"מ
בעל ההגה"ה ומהר"ר ישראל בן מהריר
שכנא .חיבר באורי חלק הלאוין מהסמ"ג
ונדפם בעיר ווינציא שנ' שס"ה :קי!)
הוזכר
(קטנ) כפדןך"ך
נתשיבוה' הרשב"א ה"נ
סי' מ"ג וסי' שנ"נ:
(קעי)כפיקך"ך ז
'וגבני חיבר דרר
המלן 'על סדר הרמב"ם:

הרדב"ז שחיבר חבור על הרמב"ם וראיתיו
כ"י וגם חיבר שו"ה כמ"ש בהשובוה
שנרפסו בוויניציאי ובאלידי קצה השובוה
מהריי קורקום על לשונוה הרמב"ם וזכיהי
והרפסתים בסוף קונמרם חיים שאל ח"ב
בס"ד .והוזנר הרבמהר"יקורקוס בחשובות
הנה מנחםציון

משדייש
ידם"
ידליף
הנ"מ

קיג) 1כ,ס :דחו זכר .סלכ סגת ס( מ' לכ' מס גפ' מפנין קג"ט ןכומן מסר'"ק ;כר נדרסו ל' ט1ר'סמי0גי5
* ) CD7לק חו"ש
ך סיע תטיו" 1ע"ס 1סר' קרס ס' ליס
ה""16 DtiC .737 1ח D"Cוכןגסיי
כסר"%:ג' 6די ס6ק 1ט'' ש"ס סקס ק1ו' ג"ח תמו ס!"ס) 1עח"כ 15ת ג' גטר(6סס1 ,ת1ן ת,ס
ו;( 7כט.ר
( 6'30ת '7ט1ר'ס סכגת1ג'ס 7;1רכס מ6ו:
'יעה ית1ת ר "6וו 1ג' (6
(ק1סע:' 6גוי
קוקטייר)) 1עכטוקתח""ל טס6רר''"ו (:6יפמ6ס:דטר''ל1ס' 1רתת!"")1לכ'" 1ג(16ר 'DOיסס :ת 6,גס ע( 1'6כ 1כטירי"פנ'ג su
סמחו1ל 57סג1ויס 1ס" ח1ת6 0ת ע(ת1
6 6 1 6ס,.ס 5הר:1יס 1פ'.
6
116
גן נתענן:
 ~olfממ"ר גסס מקלעתכן ס'"ד:
קטז) גסק17ס
67כדין.
קיז)  6(1וג'ל לק (טסטל רפ"ג
קיח) ( 0(161ם"" :נסער הס' ס" ;קל 6רט (6יוסף וע"( 16ת סי ("ס "7ס 1חו'ת'י 1ג '1ע"ס,

י6

עי

וחגיסי

עי

יסתר

,ש
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מערכת

נכורים

י

מה

�עיין הואהגאון אשרהפליא לעשותבהגהותיו
�קעס)הנ"מ
להלמוד ורש"י והוספות והרא"ש והרבה
� קיפ)
ג
"
ח
נ
ף
ס
י
י
לנכות הרבים להציב ציונים וסורה סקום'
הפי)רבינ
ויוסף�המכונהשין בנרי
ה בש"ס והרמב"ם בכל ההלמוד עשרידות
ו
נ
ל
כ
ה
ו
א
י
ב
ה
ה
"
ס
ף
ד
סמה שהיה קודם בדפוס אמשמררם
ע"נ� קכ)
�
שנה או"ח לסובה
ולמעתי ססגס מתתו �� מ"גפעמים ותקל
פ בחשובות
קעו) במדץך"ךירופףקטלרב
] וחקק ו1יקק סס"ס וק"פ שגרת גיס ויקרס �ס.
'
ן
�
מהריר הם
א
י
י
ח
י
�� וכגו קכג) תתן סלג כוס סיס1עות לסופיפ
נאיש השובוה שלאהשלימם הרב המהבר סת!עיז ע"פ סגסתויו וס7פיס קרתו ג6עסקליס וכקו.
או איזה שאלות שלא מצא השובה אור כפרנקפורט ,וממעת .נפי�ת ען סרכ סגוגרסיעד
כ"ס�� תורס עעומז ו!מ 7ת1לס�עמס��ו
�זכליו
חיל םהר"ר יוסף הנוכר וטיים
ההשובות גסמעיס גסמיסכיחך מסר6סאיס וגות1ינןעיינו
�
ולשאלוה שלא נמצא השובההשיב .וכחוב
שם המסיים יוסף שלום או לתום אי"ש .קסנ) ך'ירכ!ת
�בךבי ששתבזלפיטי
גם בסוף ררך המים הנהוה הרי"ף שבס'
ןויכוח�הכ' טסמחסיך�ח ��קבר)
עיי
ר
המה ישרים יש סיומא רפסקא למהר"
ין קפנ) כמדץך�ך ירטך הלסיד מהר"ל
יוסף שלום והוא בדיני וד' אכוה נזיק
�
פפראג�טיין יוסף דמם נח�
תשלום למ"ש הרג מהר"ר הם בשו"ה
�
סי'י'יב
קפו)וכבארן בכהר"ר
ל
"
ב
מ
ל
א
ק
ו
ה
י
שלמה
�רופא)
� קכה)
קעח)כזדץ' יקש"ך�יוסף
לאנדא
�עיין קדט�יסודס בח"ב
� קכא)
מקאנדיא
�טייןחליםכח
ב"מג)הר"ש קסס) ף:ךבהגארןמהר"ריחזמאל
קטט) כזזץך"ך
קצנאלנבוינן אב"ד ור"מ
ז
אבוהב�יי
י דקיק אהו"ב והפליג בזקנה וחיבר שו"ה
�יוס
סופרים כנ"נ�
� קכו)
�
כנמה יחזקאל
ף שמהאל מודיליאנו �קפי) כמדץך"ךיחיאל אשכמי�עיין
קפ) דץך2נירכמ
� קכז)
�
סיכל ס' כחת)
עיין�וריין תלחני בח"כ)
��� �קמו) ך2ףנך
אני הרא"ש�עיין
קס�כמדשאיךירכתו
אב"ד בק"ק פרנקפורם קכב)
�
ר6נ"ן ד"ס וסע סמ�תי)
רכינו
הגה טנחםציון

יוסףשמיימהארפ

י"ייו

כי

ימת

יחידיך

קטכמיזפל

קיפ) וגס נברון יעקב מס.
� וכמס"ת ס' סכת סל"מ סנ�
קכ) ושסר דסו 6לכיס פרת מוכל �� �ת ס' נ' ועתוס' ס3ת ע"סי
ת"ס יסמ"ג י6ו'ן ס"ס וגסגס"ט מגת פ"ע �פ��� ג"כ יס�
שוקר'
רנתו�סיוססףלזכ'רננרי�ותסףססממכונס דנגי
�יש�� סי'��� ע"ס�גר6כ" סגיפס סקסו�קמ'ג
יכסו"ת רכינו
מילויי
וגכ�ור סגס�ו'ת מן מס,
��
� ס6עיגס
קכא) גקגי
� סג�����פר6ג� סוכ1תרס"ו�עמ"ג פזרת�וסף ��ת!ט.ד�סנ�ן מיסר
�
ת �ות יס"ר ס� סוכ'ל מוס כוס ע"ס�כסו"ת הוט סרגי ס
יק
ת"
גע
�
�ו ע"ס
'
ג
סס יום מס"ק ר"חכסביו
קככי) ותסוקס מח"ק דק"ק פסד"מ ורקס בסי'� משת
יוסף
יגדפ"ק וסי' מיעעין כפויית
יוסף��� כי
�
�ן�
6ר
רס
ס1
תס� נפטר מו"ר ��� מו"ס
יי
�ג
סרעמ
י�ס מק
כמפ
"6
לע
י'
ומספיזין עטו סכן מועל�פ� ת"ח וכו
 .ר' סמק( ר' ח.יס יסעיס ע"ס חמיו ל"ת
יס ,וסי ��
ס
יפ"ק �ט' תמ"ס וכמאס כר"מ גנזי בסרן �ומ"ג נע( כ�ת
יסעף�ורף כפיק��� ומתח(ס ס"
יופ' ���� מדט�ו ססכמחו ע"ס כיח לסרן��� ס' ת4ן ס:וסע�ססד"מ ע"ס טכ� יי!
��� ס" עול
גסג�אתי) �חר וט גתע(סי6כ"ד �� פפד"י עד �ס ��� וע' מסכמתו�ס' סנת 6דרינ�
לח"כ
�
ע"ר�ועמ"ס ע� גוס כמגס ח"ן)
�
קכג) וסר סרג מוסרם �ג�כ�ק מטת כסמ"ס ק5יר סגע' נדפס �� פפי� ת�
�� סס
קכד) וע' ג"כ
�� גס נדפס�ו
י ��
קכהן) וגס חי' ס' דורסע�ן�ס3ת ליון ותחוגר�טמור ספר סידת
��ן
ו
ר
גסספ7ו כמעולס�
ס' ירסות סה"ת ויפער כפר6ג י1ס ג' �ו�� תקז-ג,
טס
סכ
���גסמ.ס תסוכם מ6ס
�י
ו ולכס סק ע( כסרו
יגר טסיו מלות לען כסיגם סרג ע( סמיסס רק ר6סו�כד ול 6פסע מלכוסיו מעיי
�
מז כ�יעמ'יס פור�יקס ו
ו ו� ע� ס"מ וכו'
�
����ותר מכד'�כית
�
�
�ח" גס ס'�חס�חוקק! ומיס�מזקק( נפטר כסמכורג יוס ז'כ.גתמוי תק"ם
קכו) כסרר
יסליכ�
קכק מכועסיר"י
�
ת

ע
יכעי

יין

יגבן

�יף

וסוני

�

כי

עי

גלי.

נ"י

קול�רח ס" ר"ה
ףורמ"ג� והעורו עסית נדפסנסייע,ת
יי
קלג)תלמידו ס! סג"מ ,יס

וכמ"מ

�

�
תקס"ו)

ת��
�
גחי' ס'�� ר"מ�����נ יחד�
סג
�
תסג�ק'קמין

ג�
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מערכת

י

גדולי

ןיךץיאל בנו של הרא"ש (ק5נ)ךץרןניחיאך מיכל רבבברלין
(קפח)ראיינ
סכת"כ):
קכמ)(עיין ופסמרי
אחיו הנדול שלרבינו יעקב
בעל המורים נראה שחיבר איזה
כתבספרים (ק5ר) כפןץך"ךיחיאלמיכלמגלךנא
ובןרבינו בעה"ם אמר בפירוש
י
ח
א
קי
) חיבר ספרנזר הקדש
ה"ריחיאלכמהוימניונפמרבחייאביו:קכח) חבור גדול על בראשית רבה ונדפס שנח
ס ס5פסר מסיס עלס כטט(סעל'.גס
וגחל1ס
י תע"ח ,ושקיל ומרי עם הגאון מה' צבי
ת
י
כ
:
 6סי" 1גנים
גיגיל.ל'ס כגיטייסל11יסי
פס
בהשובה הובאהבס' שאלהיעב"ץסי' ב':

ב בק"ק
(קפט)כפךץ'יחיאל האסן י
קושמגדינא יע"א בן הרב
מהר"ר חיים דשקיל ומרי עם מהרש"ך
בח"אסי' כ"ה .והרב מהר"ריחיאל בזמן
מהרח"ש ומהרימה ושקיליסרי בהדייהו
במבואר בהשובותיהם .ומקרוב נדפם
שאריה הפלימה מהשובוה הרב:
(ק)5הרבמהר"ריחיאלמראבומו
 צרפתיקולון נכדו והלמידו שלמהר"י קולין ,ובנו הגאון מהר"ר עזריאל
פראבומו מאמקולה חיבר שו"ה וראיהים
בכ"י ונפשרבעיר מצירמא אשר במדינה
למארק"א שנה-שכ"מ ,ובנו הרב מהר"ר
יחיאל פראבומו חיבר
וראיהים כ"י
מהר"מ
י
פ
ושקיל ומרי עם
ובינצאל מרבני
שו"ו-אחיו של הרב
מנמובא בשנה של"ר,
יחיאל הוא כמה"ר בנימין ובנו הגאון
נתנאל מראבומו מרבני מודונא יעיא.
והרב יחיאל הנזכר תלמידו של מהר"י
קולוןעליורמז הרמ"ע בתשובותיוסי' ל"ו
שראה בהשובה לגדולי הלמידיו של
מהריק"ו ,והרב נתנאל הנזכר נכדו כתב
ננד פודו בנדון הדבוק שכהב הרמ"ע.
וכתב בשו"ה הרב יחיאל הנז' דמהר"י
קולון היה מגזע רש"י וראיהי בהשובה
כ"י מהרב משה מאריו מזקני קרטוני רבני
אימליא שכהב דמהר"י קולון היה צרפהי
ונר בגולוני"א .ומבני בנוה הרב יחיאל
הנזכר היה הרב זכריה ידידיה מאורבינו
וראיהי תשובוהיו כ"י:

(ק5ס) ככה"ר יחיאל מיכל מג"ח

(ק5י)

~heftw

(עיין סטרי סטים בח"ב):

יחידתך מילי

(טסן קרר

ראית חכמם כה"ג):
(ק5ו)ןץנארץכוה ,יחיאל אב"ד דקיק
מינסק(סיין סדרסדורותנח"כ):
ך בר משולם מווארניק
(ק5ח)ךץרנניזץיא
(סיין יריעות סלמס בח"כ)-:
הרב כנה"נ
(ק5ט) בודץ'יומיאל
בתשו' א"ה הןב  ID'Dמ"ד
הזכיר השובה כ"י להרב הנזכר:

ענבי

(י
) מה' יחיל .מאמטיראע אבי
מהר"ר שמעון היה בזמן מרן
והרדב"ז ,ויש בידי תשובה כ"י מהרב
הנזכר משנה השי"ג ומקשה על מרן
ב"י בהוקף:
,
ג
ס
י
סלי
(י)5רבינדיעבץ (ע"ז
ד"ס חך גזרכרי רס"יrjfו~כו'):
י
(רכ)כמא'יץנמונאבואלעפיאבזבת
שלמהר"יבי רבתלמיד מהריש
אבאסבאן והלמידו מהר"י פינסו חיבר
שויה צרבה ויש בירי פסקים כ"י מהרב
מבהב ירו וחהימהו ,ושקיל ומרי עם

מהרח"ש ומהרימ"ץ בהשובוהיהם .והיה
רב בדמשק בזמן מהרח"ו זצ"ל .ובנו
הרב המוסמך מהרח"א זקנו של מופה
דורנו מהרחש:
ב בכמה"ר אברהם בכמה"ר
(ק") מהר"ריחיאל טראבומו נכר (רג)כמהייץנמ
רבינומהר"יבי רבישלו תשובה
הנ"ל (עיין  sttsכמתוך):
בתשובוה מרן אבקה רובלמי' קמ"ו ומרן
ס
ג
ס
ל (סיין ת
מסכים עמו וכהב דליחתי רבינו הרב
(ק5כ) ךץןשבנ יתיללכמיכ
ובהורהו ופלפולו:
לחס נח"נ):
הגדול מר זקנו

הגה מנחםציון

בפסקי

מהר"ר

ס" נוסג גסיך גכגו סריי' סעפד לפגע סל סטת ,ית'
קכח) ורקס , 6:דקתרכי:
ת ג11
 .מלת"ס וגדיל
ייסיגתי דפ"ג ס"סוגחוך תוגן יקר גרפספפ:
 .סטטוס
כר
בפ
סו
גרס"' כסס פ"כ לספןימ"ג ת' ע'וגס"סי
פ"י ר"י הסריס:
קבי)פ1טסספס"ךטסע
'יתיזת תחן סג' ) SDגת~ז ג1יפ.ן וגן גתו טל סג"מ ספפ" * cthלליס 5כדזת גרל'ן '1ל:
בגט ח"ן כסרט פו"מטו~י*ל תתן פג"פ קיטס פרטנר "כד"ק גלוג*:
קל)'יצי
ר גוו'פן

כ"י

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

מערכת

נרולים

י

(יי) מהר"ריעצבאורשרגאקי")
(טי,ן ר0ט 06 ,בח"כ):

(רם),בפך:ך"ךיעמב ארבעלי (ט"ו

רבינויעקבבעלהמוריםנדפסופרפראוהיו
עלההורה .וכהבתילעילדמהקדמתו
נראה שאין כידינו כל החבור אפס קצהו
וכוונתי אל האמת .כי נמצא החבור
בשלמות בעיר מנמובה והוא פירושגדול
כמו שלש מאוה פוליו"ס ובהחלת הפרשה
כותב הנימטריאוה ומעם! המסרות ואח"כ
חוור על כל הפרשה ומפרש כל פסוק
הדק היסב ,ועל הרוב מביא פירש"י

קמלת יעקנ נח"ל):
(רי)דשויש1נ לקנינך
בן הרב ר'
אליהו לביה לאמש קבל
מאביו ומחהנו הרב בעל ההשלמהוחיבר
חבורים נוראים להעמיד ולבאר דברי
הרמב"ם ס' כ"י קדמון:
והרמב"ן ושקיל ומרי עליהם ולפעמים
(טייץ מביאדברי הרב אברהםן'עזרא ובהקדמתו
רי
מהר,יריעמבארפנדא
הפליא בשבח פירוש הרמב"ז ,ונכהב זה
מ' חיים ל(סנן6רי):
הספר בעיר קדשנו ירושלים תוב"ב ע"י
(רח)רבינ
ויעקבבן הרששקימא הסופר יצחק בריוסף ממלכוה פורמוגאל
ו
ה
ו
א
ד
י
ג
מ
ה
ב
ק
ע
י
ן
ר
מ
ל
בשנת חמשת אלפים קמ"מ:
דחילי וחיבר ארבעה מורים קרוב לשנ
ת רבינו יעקב בעל המורים כהבהי אני
ר
ו
ק' לאלף הששי .ונרולי רורוה עשו חיב
ר
ו
ב
ח
ש
י
ד
ו
ל
ל
י
ע
ל
ל
ד
ה
עה"ה.
ב
י
עליו כמו מהריי אבוהב ומהר"ין' חב
והפרפראוה שנדפסו הם בחבור הנזכר
ף
ס
ו
ומהר"מ אלשקר .וזכה מרן ביה י
בתחלה כל פרשה עקש .וכן כהב במפר
א
ר
שחיבורו יצא לאור ונהפשמו לכל י
שדש .מאורי אור ח"ב על הבי"ס דיש בירו
ואחריו הרב דרישה והרב ב
ח
יההתורה .חבור זה כ"י ובגליון .ש חידושים מהרב
ל
ורבינו יעקב כהב פרפראות ע
מהריי מברונא "1ל:
ולפי מ"ש בהקדמהו מוכח שזה שבידינו
אינו כל החיבור בשלמוה אפס קצהו( :רט) כמדקך"ך
באם בן מהר"ר
יוסף רישר מפראג קלג)
רבינו בעל המורים חיבר קצור פסק
י תהנו של מהר"ר וואלףבןהגאון הרא"ש
ן
ר
הרא"ש כמו שנראה מדברי מ
כהב גיסו של מהר"ד אופנהיים ומהר"א שפירא
ב"י בכמה רוכהי ובא"ח סי' שי"ח
דהמור ברמוים ממדרדברי הרא"ש בקצרה אב"ד בק"קמיץ .חיבר מנחהיעקב באור
אבל בטור כוהב דעהו הלכה למעשה .על הורה חמאה ובנו מהר"ש חיבר שמן
וכן כתב רבינו בצלאל בתשו' סי' ב"ב למנחה לישב מה שהקשה על הרב בם'
וכהב שבאו לידו קצור פסקי הרא"ש אורח מישור והרב עצמו חיבר מלת
כתובים בקלף וקצור התשובוה ,וגם הרב למנחה וחיבר חק יעקב ום'עיין יעקב
הי"מ בא לירו קצור פסקי הרא"שכ"י .ופאר יעקב ושו"ה שבוהיעקבג' חלקים
בהקדמהו שרבינו וח"ג לא נדפם (טין סבות יטקכ כח"ג).
ו כתב רבינו
יכעןקב כתב קיצוריפרסוקחיםאביו הרא"ש ודלא ותלמידו מהר"ר יהודה מילר אבד"קדייץ:
כהרב ביה חדש א"ח מי' תנ"ז סעיף ו' (רי) מהר"ך
בתצוןבן הרב
דמסתפק בזה ע"ש .ורבינו יעקב בעל
מה' אברהם שהיה נכדו
הטורים נסע מאשננז לבא לארץ ישראל של הרב לחם משנה חיבר ס' שויה עדוה
ובעיר כיא"ו נהבקש בישיבה של מעלה ביעקב וכחוג שם שהי"ל חיבור על ספר
והיהה מנוחהו כבוד :קלב)
העמור ונאבד ומן המשואר נרפס איזה

יעונב

(יי)

יעמב

יעמברי

הנה מנחםציון

רבי

קלא) 6ג' סג"מ שחס נחוס הנדיק ט-מ נסט"ס ,גרון טזחס  611כת"ס ח(1ד1ת "6ס קס" 6גד"ק ג"ס ט-ס:
קלב) 1ג' כסס"ד דסיר  t"h'sסו* פרד"ס יוס  '6ט*וטיר 51י'קגי נסיסו1ס גת 65שגתו וגקנר 6 156גי1
סר"6ס נ"נ וחר1ח ט 1'1גוס" 1ס-ר '9קג 3סר"6ס
.מוריס גחגס ,נפער כ6סגס רגם1 ,גי"ג גתתנו
ב ונ' טסט 1(6טכ"(,
וסג1סג' 6טזצגיו סר"6ס (ספג  1156גקגרו 6סר גרס (1 ,1חטסת גניי נ6ו נוגזלפו( ,,ג'מיטי
טות סר' 'עקג ס" ספת'ס חטסס; וסקר גגי סר"6ס טחו *ח-כ,
6 610סר ( 6גמ 65סוס ,קר
(סגת טות סר"' מתי סיתם ,וטחת סתטסס ממס ר' 'סוזס ר' מטעון ר' p')h
 ot,ר' לטס 1ר' 'עקג מוכ"ז
בקתתי טס' מגגי וגרון)  'DStמט"ק ס( גט( מס"ק גמ"ח זר"' גססו ג6סכ 'Stht :י (.זמ"פ 611תו לחו
ט!ט1ת'ו (קמר 16ת6 156 1גי1
"~ומטס קנת (וס (רון סג (-זני"ג גתט1ו ס1כ 6טז 6מו סר'6ס וגג"( (1ט"ן

סגי

עור "16ח סי' ר"ח ורט-ג) ,וחיסורו טסית גדססגסייט1ח ) 'tthplh1תקם:)1-
מג"ח1 ,גט"ס (סדה גחי' ס' טסת ו'ס ":1 v"Snג יו"ד סכת  a'Snגק*ק בין:

קלג)תישיוסי
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מערכת
י
(יי) מהר"ריעצברסאס,ורשרגא"יא
) רבינויעקבבעלהמוריםנדפסו פרפראוהיו
ל
ע
.
ה
ר
ו
ה
ה
3 ahת":)3
(טיק
ובהבתילעילרמהקרמהו
(טייץ נראה שאין בירינוכל החבור אפם קצהו
ע
(רם) מהר"ר קי
בחע"נר)י
מביטקאנר
וכוונתי אל האמה .כי נמצא החבור
:
ת
ל
מ
נ
בשלמות בעיר מנמובה והוא פירוש גדול
(רו) ךתך1נ מבינך יעמב בן הרב ר' כמו שלש מאוה-פוליו"ם ובתחלת הפרשה
אליהו לבית
נרולים

סו

לאמש קבל כותב הניממריאוה ומעמי המסרות ואח"כ
מאביו ומחתנו הרב בעל ההשלמה וחיבר חוזר על כל הפרשה ומפרש בל פסוק
חבורים נוראים
להעמיד ולב:אר דברי הרק הישב .ועל הרוב מביא פירש"י
הרמב"ם ס' כ"י קדמון
והרמב"ן ושקיל ומרי עליהם ולפעמים
ארפנדארי(טייץ מביאדברי הרב אברהםן' עזרא ובהקרמתו
(י~) מהר"ר
הפליא בשבח פירוש הרמב"ן
 .ונכהב זה
מ' תייס מ5סגד6רי):
המפררבעיר קדשנו ירושלים הוב"ב ע"י
(רח) אבחונך
בן הרא"שקירא הסופ יצחק בריוסף ממלכוה פורמונאל
ו
ה
ו
א
ד
י
ג
מ
ה
ב
ק
ע
י
למרן
בשנה חמשה אלפים קמ"מ:
דחיל 1וחיבר ארבעה מורים קרוב לשנת
ילף הששי ,וגדולי דורוה עשו חיבור רבינו יעקב בעל המורים כהבהי אני
ק' לא
הדל לעיל דיש לו חבור עה"ח,
ו
מ
כ
עליו
ב
ה
ו
ב
א
ב
י
ב
ח
'
ן
מהריי
ומהר"י
והפרפראוה שנדפסו הם בחבור הנזכר
ם
י
ר
ומ
.
ר
ק
ש
ל
א
ה
כ
ז
ו
ה
י
ב
ן
ר
ס
ף
ס
ו
י
הבורו יצא לאור ונתפשמו לכל ישרא בתחלת בל פרשה ע'-ש .ובן בהב במפר
י
ש
חחריו הרב דרישה והרב בית חדש .מאורי אור ח"ב על הש"ס דיש בידו
א
ו
ורבינו יעקב כתב פרפראות על התורה .חבור זה ב"י ובגליון .ש חידושים מהרב
מהר"י מברונא ז"ל:
ולפי מ"ש בהקדמהו מוכח שזה
אפס שקבציהרוינ:ו (רט) כפןתך"ך
באם בן מהר"ר
אינו כל החיבור בשלמוה
יוסף רישר מפראג קלג)
ר
רבינו בעל המורים חיב
ר
ו
צ
ק
פסקי
ן תהנו של מהר"ר וואלףבן הגאון הרא"ש
הרא"ש כמו
שנראה
ר
מ
מדבר
י כתב גיסו של מהר"ד אופנהיים ומהר"א שפירא
ב"י בכמה דוכהי וכא"ח
'
י
ס
ח
"
י
ש
דהמור ברמזים מסדרדברי הרא"ש בקצרה אב"ד בק"ק מיץ ,חיבר מנחהיעקב באור
אבל במור כוהב דעהו הלכה למעשה .על תורה חמאת ובנו מהר"ש חיבר שמן
וכן כתב רבינו בצלאל בהשו' סי' כ"ב למנחה לישב מה שהקשה על הרב בס'
וכחב שבאו לידו קצור פסקי הרא"ש אורח מישור והרב עצמו ח.בר סלת
כתובים בקלף וקצור התשובות .וגם הרב למנחה וחיבר חק יעקב וס' עיון יעקב
הי"מ בא לידו קצור פסקי הר*"ש כ"י ..ופאר יעקב ושו"ה שבותיעקבג' חלקים
וכן כהב רבינו ירוחם בהקדמהו שרבינו וח"ג לא נדפם (ט"ן סבות 'טקנ נח"נ).
יעקב כהב קיצורפסקיאביו הרא"ש ודלא ותלמידו מהר"ר יהורהמילר אכד"קדייץ:
כהרב בית חדש א"ח סי' תנ"ז-סעיף ו' (י') כ!8קך"ך
בן הרב
רממתפק בזה ע"ש .ורבינו יעקב בעל
מה' אברהם שהיה נכדו
המורים נסע מאשכנז לבא לארץ ישראל של הרב לחם משנה חיבו ס' שו"ת עדות
ובעיר כיא"ו נהבקש בישיבה של .מעלה ביעקב וכחוב שם שהי"ל חיבור על ספר
והיהה מנוחתו כבוד :קלם)
העמור ונאבר ומן המשואר נדפם איזה

יעמב

יעקב

יעמם

יעמבדיבךכידן

הנה מגחםציון

דבו

קיא)
6גג'' סג" %טגחס גתה-ערק ט"ח גספ"ס ,כרון פגחס  651כפ"ר ת51ז1ת "6ס מס" 6גז"ק ג"ס טיט:
לב)  1גסס"ד זטיר ט'1"6
 o~f'htי1ס  '6פ16פיר מט"ק ג'גסלט1יס גטה פסגתן 1גקגל 6 (56כץ
סיגף סר"6ס ה( וחרותטיי
 1גוס" 5מ"ר יטק 3גסר"6ס סגליסורים כחגס( ,פיר כ6ס3ס רכס,
גת%וו
י"לי
טד
56לו
י סר"6ס
ו פכ"ל,
ג,
יפ
י*סר גרס לו ,והפסת גדיי ג ~1SI)A 16כ' %יפעו וג' פס
לסכפי
גר
וגסי פוס*ס
י'יעי
ר; ו
וס
סס
י%
%חיס ח
סירnoגoגיר'פרד"ס פתו *"%כ,ר'תפ*סו**סר  hSג *5%סי
נ פ"
ס וגר
כסית "%ת שר"י פתי סיתם ,ויפות ornno
יסודם ר'טפין *לסיס ר' מלפסיר
' יטסג הכת
ושחתי פס' לגגיוגרי
) ולס'"5 1פ"ק טל נפל מס"ס ג*%ס
61עי י* 5דט"ם 5ו6חו לקחו
י
י
ר
ד
פ5יות'~ 1גור לוחו 56לעגיו
ק5ח ל1פ למון סא"ל דגי1ג כתפו
גס~זנ*סכגיסדוסגיו סר"6ס חי"ל(ופין
וי
פי
ית
ופ
ר  n'ffiסי' ו
גhי
 'tlhpSחקס":11
ו~
ורי"ג) ,ותיגורו טפ'חגויסגישותס)
)4יפיגו סליג" ,%יכרטס לסף* גתי' פ' פסת ר-ס תל"דוי"
ג יו"ד סכת חרג ) ptpפין:

ס1י
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טערכת

י

גדולים

מהר"ר יעקב  '1חביב היה ספרדי והיה וכלל א'סימן ד'וסימן י"ב שכהב שהוא
דר בירושלים הוב"ב .כ"כ בס' רבינו יעקב ממרוי"ש .קמ) ונראה מספר
מצרף לחכמהדףכיר"1-ב .ופשוט שהי' חרדים סוף דף מ"ב שהיה גיסו של הרב
המררכי :קמא)
ספרדי והיה דר בסאמורה והי' מגרוש
ספרר כמפורש בריש השובות מהרלנ"ח ועתה נדפסו השובוההרדב"זבפירדאושם
בנו .אבל מ"ש דהיהדי בירושלים נהחלף
,סי' הקל"ב כתבישבידי קצהשאלו'
לו מאבלבןכי מהריין'חביב בא מהגרוש שעדאל אחד מהיאשונים מן השמים ע"י
עצמו ונהישב בעיר שלוניקי ונח נפשיה ההבודרוה והפלה והזכרת שמיה והיו
שם ,מרם סיום הדפסה עין יעקב אשר משיבין לו על שאלותיו עכ"ד .ילעיל
יסד הרבהנזכר .ולכן כח"ב מהעיןיעקב הבאהי מהרב שבלי הלקם שהוא רבינו
לא יש חידושים ממנו כמו בח"א שיש יעקב ממרוי"ש .ועתה בא לידי העהק
הרבה חידושים ממנו ימההיל החידוש קונטרס השו"ה הללו כן בתהלה ראיה.
אמר הכוהב.אבל בח"ב לא מהחזי כהא .קונמרס השאלוה הללו כמו רגע.
סימנא .וגם מחי' הראשונים אין בח"ב ושם ראיהי עתה ששמו רבינו.יעקב הלוי
נמו שיש בח"א והושמט הרבה ומבואר ואפשר שהיה ממרוי"ש והרהי איתנהו:
בדברי בנו מהרלנ"ח הנדפסיםבעין יעקב ובכלל השאלוהראיהי שאלה אחה ששאל
באשר יראה הרואה .אכל בנו הרב מה'
ליל כ"ט לחדש אלול שנת ההקם"ג
לוי ן' חביב בא לעה"ק ייושלים היו וא"כ היה בסוף ימי הרמב"ם כמבואר:
והיה אב שם כמה שנים כנודע:
ב ומ"ש באגור סי' ת"ו שרכינו יעקבטריוים
החבר בן מר
י
(יכ)5נמר
עשה ש"ח וכו' נראה שהוא מים
נסים (עיין רניגו גס.ס נר י2קכ):
וצ"ל רבינו יעקב ממרוי"ש :קטב)
ט(
בן רבינו
ס ihtG
(רכנ)
חננאל מן ס6ב'רכ'וסh(p'DrtDr~ 6תקודררינק ס51ו'%חלגוכקלת 6סרפכו6סקי'סס'ס(;ת,
:
ם
ר
י
ח
)
נ
"
מ
נ
ן
י
י
ה
(
צקלי
;מ5ן וסו ממכיס מן ססמ'ס '"71;1יסע עכ"ד
ב מגחי
ז המב משאה ;:5ר '1ר1ס 1מן ססמיס7 .סי;' עג'ןסי' 1סר' פסק
(רכנ) נמהר"ר
ן  067 '7ס:ג 6.עקר
בנימין(מיין גח!ח יטקנכח"ב) :סרווכ"ס מ"ע מיסוי סתורת.7
דכר מפ' ס:מ1עס 6 16תר ס' 6מר :סד.ן ;ך 'תזק
ך היה שואל ;עמל ( 6כממיס ס' 6קמג) ותרן כנ"מ 6 hf)iותס
ולחמי
(רכר)
השמים בהלכות 6 l~nhcפ" למוס  DCIOtכן :זן !'! hinf~i 6ס.
שאלוה
ן
מ
ובמפיקי דינין ולהכריע בין הפוסקים שתגסיב פר.ח כני1%ק'( 1ספר תוודע דס 61גי'
יק17ק יסס' 16( 6כזרך גג61ס קימ
ר 6ן 6כררך
ומשיביםלו
 .וכ"כ הרדב"ז בתשובה בח"א סנרך .ו:6תמ'ע ':%ס 7סרמכ"ס ע!מ 1כסק7מת1
"
ם
ו
מימן יו"ד דהיה אהד טהנדולים בקבלה סמסגס ;תכ גזכר' וור"ן וו"( ס:כ'; 6היסכור סכרך
שים וכו' ויקמר ס:גי 6גי סקג"ס 5מר %6 tm)DC '(6ת
הכי קרא שמו תקב .ובח"ב מימן
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