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�����נ6
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וריחק�ס דע"ס סד�ס�סס(
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מ
ע
י
רכינו��מת�כליו ג6
הרב מהר"ש יונה ורבו
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הוא הגאון אב"ד ור"מ
דק"ק פפד"מ שנה הקיא קמה) �צא שמו
בכל העולם באמצעות חבורי טהרה פני
יהושע ארבעה הלקים על הש"ס ,ואני

של הרב מהר"ש גאוןעיין בח"א מערכה
�ן) והזכיר
שיין אוה מ"ז�עיין תסר"סנ
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�
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אב"ד ור"מ דק"ק פפד"מ
שקבלוהו לרב שנת הע"ח והרביץ הורה
בישיבתו החשובה והגדולה מת' בחורים
מופלגים והעמיד שם הלמידים הרבה
וכמה רבנים היו הלמידיו ומהם הרב
מה'יוסף שמיינהארם אב"ד רק"ק פיידא
הרב המחברשו"תזכרוןיוסף והרב החריף
והבקי מה' יוסף וואשיר מרילינגין דיין
מדינה אנשבך והרב מהריר יעקב ברלין
הרב המחבר באר יעקב והגאון הנזכר
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נדורים

מפ

כשר לחם עצלוה לא אכל .ונח נפשיה מעיקר תשובה מהרי"לסי' א' ולא מאוהן
דרב שנה שקו כמבואר בספר בינה תשובוה שהן מקוטעותזעיר שם וכדומה
לעתים דרוש ע"ג וחתמו על
י דהשובה מהרי"ל הנז' נעלמה מהרב
ומהרח"שפסקיו מרבני ל
פנים מאירוה ח"ב סי' ל"ג ע"ש:
ויניציא ומהר"שחיון
והרב קרבן
אהרן ורבו מהר"אחסין כמביאר במפרו; וכן בהשובת מהר"י קולוןסי' קס"ג קראו
שם מה"ר מולןויל למהרי"ל ואוהה
(ר(ח) נמזהרי"ל (מהר"ר יעקב סג"ל)
תלמיד ממהר"ר שלום השובה שכהוב שםבשוויה מהריק"ו שהיא
מוינא קמז) וכהב מהרש"ל נתשוכה סי' להלמיר מה"רמולין היא השובת מהר"י
ע"ס דמהר"ר שלום היה גדול מאד ולא וייל והרי היא בשחה טהרי"וסי' קס"ג.
היה חושש לרעה המור .ומהרי"ל חיבר ועי' בהגה"ה בי"ד סימן רס"ב דין',
שויה וגם יש מפר מנהגי מהרי"ל :ודין ח' .ובשו"ה מהרי"לסי' קם"ח הזכיר
ודע דמהרי"ל הוא מהר"י סג"ל והוא למהרא"י בעל הה"ד לשםחבר .ומהרי"ל
מהרויימולן כמבוארבמנהגימהרי'קל נהבקש בישיבה של מעלה שנה קפ"ז:
וכן כתבמור"םבס'יוחסיןרפוס אמשטררם מהריר יעקב מעל הנקרא מהרי"ל הוא
עצמו מהר"י מולן דזימנין קרו
דף קכ"ה וכמדומה שנעלם זה מהרב
כנה"ג רבא"ח סי' רכיה וסי' ש"ז על ליההכיוזימנין הכי כמו שהארכהילעיל
מ"ש מרן בב"י בשם מהר"י מולן כהב וכתבתי שם דנעלם זה מהרב כנה"ג א"ח
בכנה"גוכן כהב מהרי"ל בתשובה ,משמע סי' רכ"ה .וגם בסימן תקם"ח שם בא"ח
דסבר רהרי הוי .ונעלם :ה ג"כ מספר בכנה"ג משמע הכי דלא זכר דמהרי"ל
ן W"D
קורא הרורוה שכ' דף ז"ך וז"ל ובזמן הוא ניהו מהר"י מולן שכתבעיי
הזה היו באשכנז הרב יעקב מולן ונם מהר"י וייל  D2'Cמהר"י מולן על העניה
באוהן הימים"יה הרב יעקב הלוי ונקרא אדר דיה;נה כדוהיהן אבל מהרי"ל
מהרעי סנדל שחיבר שו"ת בן מהר"מ בתשובה ותה"ר וכו' והו"ל להקשות
סג"ל עכ"ל .הרי שבהדיא גילה דעתו למהר"יוייל דאיך כתב משם טהר"י מולן
שהרביעקב מולן ומהייי סג"ל הרי הוו דיהענה בשחיהן והרי הוא עצמו בהב
ומנאם כשהים ולא עלתה לו והוא באחד להפך בחשובה ואם האמת כדברי מהרי"ו
כמבואר :קמח)
פליג דיריה אדידיה :אלא משמע דלא
ונראה שמבנין להרב מהרי"ל מולן ע"ש וכר רחר הוי ותדית לן רמהרי"ל והה"ר
אביו שנקרא משהכי משהמבנין והריי מינ,ן פליגי כי ארחיה להשמיענו
אותו מולן כמ"ש בשמותהגימין דף נ"א
סכרוה הפוסקים האחרונים:
משה המכונה מולין .ולכך קראוהו רבינו ברם אנא חז'היהלרכינו הרב כנה"ג עצמו
יעקבמולין על שם אביו כמו מור"ם בעל
דממ"ש בכנה"ג י"דסי' ע"ג הגהת
ההגייה שקורין מהרים אימרלס על שם כ"י אוה ע"ח ואות פ"ג מוכח להדיא
ישראל -אביו ובשם ישראל יכונה:
דיד; שפיר דמהרי"ל ומהריי מולן חד
שוד מכנין למהרי"ל הרמיה הר' מולין הוא וכן מוכח ממ"ש בכנה"ג א"ח מימן
הלוי ע"ש אביו כמו שתראה כסוף תקנ"ד ע"ש .ולא ידענא מה נידון בה
הולדות אדם מהרשב"א הדפיסו שם קצת דפעם נראה שהרב כנה"ג סכר דמהרי"ל
תשובוה מהרם"ה והם השונות מהרי"ל אינו מהר"י מולן ופעם מוכח דסבר
כמו והתמצאם בתשובוהיו .ומורנו הרב
דחה הוא:
הגדול שארנומהרייזאביזלה"ה בררשותיו אמנם מהרב משפמי שמואל סימן קכ"3
פ' וירא כהבעיין בהולדוה אדם להרשב"א
דף קנ"ז ע"כ ומהרב ביה דוד א"ת
בשו"ה להרם"הוכי' ,וק"ק דהו"ל להביא סימן רי"ח נעלמי זה דמוכח מדבריהם
בהייא
הגה מנחםציון
קמז) 1סי' ר"י כו1ירטיי 61וסטיך וט( ט(כתו חרות כ1סי'( גד (1סרר מר(1 6רכ 6:יעקכ גוו"1ס טפס נ"( ו(-
:סטר ('( מלס"ק :1קכר כרס  '6כ"כ (1(6
((6ף ססס'(;11ית( .סטתטחען קגר 1ט'סין תר,.ס):
'ס
קמח) 1מ6ד (-ט ט( סרג סגת ס( סי (ח"ג קp:1טDר
~ 'טקנ (חוק (יט1 71י" )1הג' גוס"( 1:ס 6חוס 7תר' נכר'

רגרכ' 7 110טסר'"( כיסן ס,סכ כ' 61טרת' (פזי מסר"' סג"( ע"ס ומוס קטם ט1כ( 6ג16רס  spסרג
ו סג"( ,ומי סקס 6טר (' 6דט 7סט70ר 7ר1:ת (1יק1ט' טסר'(-
חי 6"7סג' כסמ"ג ממסרי"( 1טסר '-ח:.:67ס
ס כוס כ"פ וגס (כוןסכ:סיינ '"ל דכ:1ת1
י
ר
ת
רק מת(טי 1.7ס" וכמיס ) nnTpoמסרי",יסדק ונס כטיס סססר
דלת סכיי (סכי ,ת"ס ס6גיר ) lficדהרי ןכ'יס (סדי ,כש"ת טסרי"ן:
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בהדיא דםברו דמהרי"ל ומהר"ימולןהרי כאחר מהם ואולי יותר בחריפות ובקיאות
הוו וזה העלם דבר .ועמ"ש בעניותנו וכל חכמי ישראל הנמצאים היום כלם
בם' הקטן ברכייוסף א"ח סי' תנ"ג אוה כקליפה השום וכגרגיר שומשים נגד אחד
י"ב ,ובם' הקטן מחזיק ברכה י"ר סוף מהלמיריו הקטניםעכ"ל .ואחרזמן ראיהי
שהם דברי הריב"ש בתשובה סי' שצ"ד:
סי' ח"י ע"ש:
ביאי מהרי"ל ורבותיו התחילו באשכנז וחזה הויה להרב דבר שמואל מי' כ"ו
לעשוה ממיכת מורנו וטשם נהפשט
כתב רריב"ם שכוהבין התום' הוא
נניטליא וקרא הגרעלזהמהרייאכרבנאל רבינותם .ולי ההדיות נראה דהתום'אין
בם' נחלה אבוה פ"ו .ואמר וגאון סיני מכנים לר"הריב"ם .ומה שהתוס' כוהנים
בר בצלצל רטעם הדבר שקודם,ה כל ריבים כונהם על רבינו יצחק נר מאיר
משכיל היה נוהן גיטין וקדושין ועשו אחי ר"ת ורשב"ם או ר"י בר מרדכי:
הקון זה לומר שלא יתעמק בנ'טיןוקדושין רבינו יעקב מרומרונ הוא הנקרא רבינו
כי אם הנסמך בשם מורנו .צמח דוד
הם .מצאתי כקינץישן כתיבהיד
קפ"ז ) q~bכסם') ,ועמ"ש מורים מתלמידי רבינו תם רבו ומגדולי תלמידיו
(ה""בהג"ה י"ר םי' ר~'ב דין י"ר:
רביני אליעזר מטי'ן כמ"ש מפר יראים
יהך7שיץ
ן
ב
י
ל
(רגע) כפדץך"ך
מצוה קל"ט ורבינו פטר ורבינו יצחק
אהוהו והר"מ מפונטיזא והר"מ.
ס
ס
ג
ן
י
י
מפירש~א קמט) (ט
הזקן בן
מאיבורא ור' משה בר שלמה הכהן כנראה
זכמ נה"ב);
בטרדכי סוף יבמותורכינויום טוב מיוני
ס לנרא אשכנזי קנ)
מ
ע
(רה) כ~דץך"ךי
בשנה כמבואר במרדכי פ"נ דמ"ק .ומהריי
ר
ו
ב
א
ה
ר
פ
ס
ר
ב
י
ח
קולון כהב דבעל העטור הלסיר רבינו
ר"מ ובסי' שב"ז מזכיר למהר
"ןר ,איסרלן הם וכהבבעטורומורירבינויעקבמרומרוג
ו
ל
בעל הרומה הדשן ולמהר"י קו
ו
פ
ו
ס
ב
ו
ומסהפק אם גם ר"ה מאורלינש הלמידו
יש תידוה מרינים:
נם כן ער כאן כתוב בקובין ישן הנז'
נ בר מאיר נכדו ובשלשלה הקבלה נהערבב מאד שכהב
(רם*)ךננינךי;נס
יטל 'רשיי כן בתו הוא שרבינו יעקכ מרומרוג הוא אחר שהיה
הנקיא רבינו הם ורבינו יעקב 'טמביא בזמן הראב"ד בעל מפר הקבלה והמה
העמור הוארבינו תם כטיש הרב כנה"ג על הרשב"'ן וזו כדו טהגהת המידכן
ח"מ סימן קע"ה הנ"ב"י אות קמ"ג .וכן בנימ.ן דאמר ר"ת דשנת השמטהה'אלפים
סמ"ג כוהב רבינו יעקב על ר"ה .וחיבר ול"מ ע"ש דף מ' .ומיסוד ,ה נשהמש
ס' הישרעל התלמוד והיה נמצא לראשונים במקומות אחרים והביא דברץ בפדר
וער אחרון מהר"יקולון נמצא אתו נס"ש הדורוה ריש דף ח"ה והוסיף לערב דברי
בשרש ק"ן ום' הישר של מומר שמיחסים שפתי ישנים .יבאכם בחנם טרח דהגהה
אותו לר"ח אינו אמה כמ"ש מהרים די מרדכי ד.ד.ה אמר דשנת השמיטהלרש"י
לונזאנו בדרך היים .והיבר ר"ת מחזור שנת ל"ת ולר"ה שנה ל"ט כטומר
כמ"ש הרא"ש והמרדכי בברכות והראב"ד דמחבר לשון זה שמביא הגהת מרדכי
בספר הקבלה מזכיר לר"ת שהיה בדורו .מחשב השנה טהשמימה לדעהרש"יולדעת
קנא)ובשל"תמהרש"לסי'כ"מ כתבהגדולי' ר"ה בשנים שהוא עומד.יזה אמת וצדק
ששימשו לר"ת ,וראיהי למהר"ם ראנון ופשוט דר"ח הוא רבינו יעקב מרומרונ
טפורטוגאל הלסיד מהר"י אבוהב בכלליו והוא היה בזמן הראב"ד בעל הקבלה
ב"י שכהב וז"ל כהב גברא רבא על ר"ת ושמן הראכ"ע כמ"ש ההוספוה וכ"כ
דרב גובריה כרש"י ור"ח ובה"כ והוא בהשביץ ח"א סימן ע"ב והבאהיו לעיל
במערכת
הגה מנחם ציון
קמט) ,ה" טכוס גסס זונ:17
7סט~(6
וחתמתן
מת.

ייננ

.ס,י6

(:ד~ 6ת6ד ("ט ע(
סס": 7ג'
ס" גק~ר.( '6גבר
קנ)
ס" 'עקג כ-זךגט".ס
ו  acגח"נ גסט' ט"מ) ~גס !"ע ען :סג 6.מס גסט~ת פסס
ג1גיוד .סרג סמסג"'ן סטנ'סיתקנ
6ת ס' ס6ג~ר גס
,סו 6ג,ת.7
נסת 6ת סס יפקנ נטכס 'ס~:6( 57ד 6גסט"ס תון געו ,ת
ל סהל":6ון נל6ס תסעורסתמתסנ
'ידלק לג'ו רקס 6ת
מחדר""
 7סיגי תמק) ועט efo1)7
סו 6ל6ס 6ת מהוזן
(וס",
סחרן סוס וסע סתחכלן:
קנא) ~.ע' ג'ג תוס' נצות (""7 1ס מגוסס ועירונין ט' .7ס וגלן  t'O)O)lפ"ג תסיג:

טיס

גטי
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מערכת

נ

גדורים

י

גפערכת אלף(מיין סר6נ"ן סס('סי) קנב) וכי(וסמעת'wfS~nומיוזעי 6סלישונעתיקסודגנית
ם ועפוקש
שסיסמסיס קמלומגרס('כמט סתותנעימי
וכן מוכח בקונפרסשבידי משו"ת רבינו חנופת (וף מת1קיס 1ס7גליס עת'קיס סחכם oibo
סמקוג(
קמסר"ר יעקג :)hlhnתנ(גייס:
יעקב ממרוי"ש כ"י שהיה שואל פסקי
ת
הלכותמן השמים שכתוב בו שהיה בשנ
מולכו הרב
"
o
)
h
a
)
נ
מ
ר
(
כמוהר"ר
תתקס"נ ובכלל דבריו כותב ר"ה ז"ל.
החסיד מרבניעיר
הן אמה כי אני הצעיר כתבתי דהיה הקדש ירושלים ת"ו בדוא
רחישלפני פנינו
בוטן הראב"דבעל הקבלהוהישב"
ץ נראה אחד טרפניבית מדרשו שלמהר".חאניז
שכוון להראב"ר בעל ההשנוה .וישלישב גיסו שלרבינו מהר"איצחקי היבר שו"ת
ורוק היסב וכבר כהבנו במערכה אל"ף כ"י וישנם בידי .ועוד חיבר דרושים
(עיין רכינו לכרפס ן' טזר )6כי השבח
נחמדים וראיהים כ"י:
השביח רבינו תם להראב"ע ויהי
הווכר
השכחה עשי"רשו( .ימן)ךבינן
בר
לכבודו הובא במפר עומר
בשו"ה הרשב"אסי' שצ"ה
ורפ"י ור"ה קדמו להרמב"ם וכמו
שכבר
)
ד
נ
ק
ובשו"ה בשמים ראש חדשים מקרוב
נהבה בנדפס במערכה הי"ו אות
י,ספוח) .אך שם לא היה בידי מפדר' -סי' ש"א וכהוב שםדהגידדבריו להרמב*ן
(עוין ת
ז"ל והרמב"ן נשקו על ראשו ע"ש.ועיין
שלשלה הקבלה ולא
ל:ידעתי במה כחו בריש מערכה ב' (עיין נסמים ר:6נח"נ):
נדו
ל"ת מיגל ספר מיסר ווג'תי וג(5ידי כ'" קנג) (רמס) כמך:ר"ך
בזלכה ז"ל רב
פ" סונ.ות וכסופו ת10כ1ת ופס 6גי מו( 6סת0וכס
מובהק במערב הפנימי
יניף סרג גרתור.7ס ג כקן ג'סי
גס
ות
' ~Vt
h.מנתסמסוכ6ותת בר פלוגתיה דהרב מהר"ר יעקף ן' צור
ו"6סספלסיסל.קל6ת
ספל סימל וכתורגתמית
מספל סוס'ען ג(פק1זיכן 'פרת' ) nlDI~Cסל6סו;1ת ושמענו מהפלגה בקיאותו והפליג בזקנה!
1סגלס16ת 6מר מעורס.גפ1י' orכתב למעורס !ר"חג', ".ק;( 1רמו) ר'יעקנננזיך כעין רנ,גו הנרסס
5!6
כתג סיג 15
לק
 %סלם
6כ כיח דין):
נוגמר
סג
בסותי מימי
י'סו פי  l'CI1'Dמתג 601רי (ים

יעמב

יעקב מכיר

יום

עי

מקריס(לג.נ 1סמ6!61ה'כ' ע( 6חת ססג!ס לגיר (0מס
מגיססו 6עסריס 7'1עתי גס6ג
 tltD)Dועומק
 .כ'
(בו ע0ס ו6ת 1ס6ר'ךמגג1ו7
סי:

(ומנ) כמ7קך"ך יקב מלמראני יב

מקולל מהמערב הפלא
והרבה לכתוב פירושיםעל הזהר הקדוש
ואני הצעיר ראיתי פירוש האדרות מהרב

ז"ל בכ"י:

ע 1111ונפן16ת'1 1מסי' ;(רך
טt,76סnמ~עtת o'fמספת'1ררסבח
יי גגך ג,ל 1מן  D'nteס6ס
יו
סע
מ
 1לסף  16כליס תיכף (5ג 7ונסקל נעור וריק
ג(6יי
סוס סיס תקרו .ופעם
 rnh.גח!ק כ!סון וסל  Ouסרב
6ווי
 6עק'ק
וס71ס (דכריו
"חסיד
%סל"6כמפר"וס"1י'ס ( 1קנ'1תי(ססWג1סt1pth.eע'ח~ס רקת.יסרם
מסר"להכרסס פסס גפ"ססגיס (0וכ'" סכתג
'

נ"י

ם אב"ד
(רמו) כזדהך"ך יזנמבז'נעי
ור"מ דק"ק איזמיר חתנו
של מהר"א לפפא הרב המחבר בני אהרן
ושקיל וטרי עם הרב כנה"ג בתשובותיו
ח"ב הנדפסות ותלמידו הרב הכולל מהר"א
ן' עזרא אשר היה אב"ד ור"מ בעיר
איזמיר .והרב הנז' חיבר מפר משכנוה
יעקב מדרושים; קנה)
ה (טייק
(רמח) מהרביעמבסיריוינ
סנסור סנינ ש"נ 3ח"נ):
יעמבבן עצמאי קני)
(רמי)

רנני

(עפן סרמכ"ס טסם סלכופ
ן פי' סמסגס ס( סרמ"3ס 3ח*:)3
וכו'.וסיי

הגה מנחםציך

מהר"ר

קנכ) וכןגריו כן סו61 6ך ס( ('1חסוכ גס סרמכ"ס גתוכס דסל6ג"ד נפטר ס' תתקטע 1סרמכ"ס תתקס"0
(1כסר6כ*ע קסדתמנינו 0חי' מ' תת"ק ע-ס) ול"ת תתק(" 6כמש ג'1חסין  1*'41מ"ר נס' סתרסי' טפ"7
ען רנתו
ו"( ",ע ד '0סטירתו סלסכ,ס סי' ס'תתקי"
ס:ס
תקע"חו
קנג) מס' 0מ
5ג
 .ת;"ט ע"מ rto~ ,בקי מ76
י7פס כו1יסן ספל סיער כסכימות וע6 (-ות  '6קט 1-הקמן
גשמת מדקדוק וכעירי1גך1ן נדפס מכ"י מחגרת שמס גן סרוק 1ח10כת  0,17כן (ברט 1סכלטת ל"ת:
קנד) גס משנו 16ת 1גס' .מגחת קוהותכין סמקג6ים נם" כ' כ"ג ון,יט ע"ס וט" מכונס נזכ נסס 6גן תגון
וס 61סגוגר גס' גפתנר ופרח ת"ו וקי"ג וגן גסק7מס !ס' 6ק7',וס ע"ס:
קנה) וגס עג.גי סדר גיטין ועטרת כת' כסרס כסדר סנט גס ;דפס ח" !מס' גרבות 1סוכס 1סגס מ1ג'6ס
ע ) 'pt)llhcתקע"ג) '61ן וט כסמ"ס  O~rיטקג 0ו'ת וח"ג סגקל' 6סועות
כתוך ס' חסד והמת (מסר"',כ
יעקג עס"ת (('1ו6רג 6תקמש) 1סג6ון מי 610 6"7סר סמסג'*ססםבסי' ג"כ גקל 6סר"י '1נטיס מעיל פיס
ק הרגי( 1ג"3 :ייוו6רג(.6כ"ס חסרי חקס":)7
6כי.
קנו) יגסקדמתו (פי' סמסנס !סיס (סרמג"ס
חחס  D~fiעקג גר"ס  13טגס5י סוקרה גזרתי ט"ב'!!61 ,
0 7ק' 7סו 6סטחגל ס' גח'גת עלס1 ,וס מגו 7סמחגרו סי' גקר7' 5עי'
,ס ססטעתו 6ת כעג,מח י1
 tP)DOסכדלסי סמכ1גמ 6נגוניט ,1ו1ס ססטעותו נס ( 3לנג'ס (הסוג טסמעת'ק קוגעלס הגחל ספניגי ((ס"ק

יתרי

סי

ע,

נ"י
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מערכת

-י

(וג) מהך"ך לעמבפךראמ בר יצחק
הלוי' קנו) הוא' בפלפולו
המציא חדוד החילוקים באשכנז ומגדולי
הלסיריו מהריר שכנא ומהר"מ מפאדובה.
ויש תשובה ברפוס מהנאון מהר"ל מפראג
ועליו כוהב השובה בפלפול עצום מהר"ר
יעקב פולאקהנו' .ולפי סדר הזמנים כעה
לא נתישבוליהדביים .כי מהר"ר שכנא
נפטר בשנה שי"ז ומור"ם הלמידו שנה
של"ג .קנח) ואיך מהר"ר יעקב פולאק
מפראג ואחיו
יכתוב בנדון שכהב
יים כתב בויכוח
מהר"רהרחד
של מהר"ל הנז' מ
מיםחיים שהיה תבירו של מורים ושניהם
תלמידי מהר"ר שכנא כמ"ש בשםהגדולים
ח"ב מערכתוי"ו אותה'(סייןויכוחתייס
חיים 3ח" .)3באופן שמהר"ל מפראג היה
אחרון .קנט) ובצמח דור וסדר הדורוה
כהבו רנפמר מהי"ר יעקב פולאק סביב
לשנת ר"צ .ועוד דבשאלה שנכהבעליה
פסק מהר"ל ומה"-ריעקב פולאק מוניר
השואל שהיה שנה גש"ם ואיך יכונו
הדברים:
ך (טייז מ'
(רג )5כפדתך"ךיעמקופינת
5נרסס 'h)'thתתרו,יקס):
ב פ'ךמךן הזכירו
(רגב) כמךקך"ךיגנמ
הר' כנה"ג ח"מסי' קם"ג
הנהת המור אוה כ"א:
נ 3נא
(רננ) כמהך"ךיעקב פוגיי
אמון בזמן הרבגנתורדים
והרב סמהיוסףוהיה מדקדקגרול כמבואר
בהשובהו בספר ננה ורדים .והלמידו

גדולים

לוי המגיה בם' כלי פז והיה ניסו של
הרב טהר"ר שבתי נאוואוי רב בק"ק
רושיד .וישב על כסא רבו בנא אמון.
ומהר"ריעקב פראני מהסה הנזכר חיבר
שני חלקים מהשובות וחלק אחדראיהיו
בכ"י וממנו נקה ציצים ופרחים יולדו על
ברכי יוסף במ"ר :קט)
(רני) כוהר"ריעמב בן הנאון מהר"ר
צבי קמא) המפורסם בהשובוהיו
ובחכמתו כמ"ש בנדפס מערכת צדיי
(עיין ת'גני 6סככוי) והגאון בנו אביר
יעקב הנזכר שכל אתידיו אשר פריויהן
בעמ"ו עט סופר מהיר קולו כנהיר שאינו
פוסק בנועם שיה ומליצהיפה קמב) והיבר
לחם שמים ב' חלקים ומשנה לחם על
המשניות ,שאילת יעכ"ץ מהשובות ב'
חלקים ,מר וקציעה על טור וב"י א"ת
ונראה ממפריו שחיבר על כל ר' טורים.
יעוד חיבר עמודי שמים מדור תפלה מלא
מכל טוב דינים מחודשים והנהגה האר"י
זצ"ל ופירישים מתוקים .טגדל עז על
מומר וסרות .עץ אבוה על מס' אבות.
לוח ארש ב' חלקים לברר ע"פ הדקדוקים
נסחאות ההפלהוכיוצא .הקשוריםליעקב

מדרושים ונדפסו מהם איזה דרושים
חוליוה מהחבור הנו' הפלה ישרים פסח
הגדול קול בעזרה שאגהאריה .פי' לסדר
עולם רבא וזוטא ומגלה הענית .מטפחת
ספרים .ציצים ופרחים .משפם שלום.
ועוד רומז במפריו מחיבורים שעשה אם
לבינהעל כל המקרא .חידושי גמרא ועל
הרא"ש ועל מדרש רבה ועל הערוך קסג)
"רב מהר"ר שמואל לאניידו בן מהר"ר והאריך ימים ושנים על ההורה ועל
העבורה
הגה מנחםציון
(סחי ,רסכ"נ) ס" כע( נ"ע 61ן מגיס  ':6י71ע 1כג"( וס ',ניחל נח ',סט6ס סל6סוגס ((6ף סססי ועשי"ת

"טן

גת'ג):
סרסכ" 6תי"ת (וגלוף
מדעת פ1ן'ן (1עת"1ח כ""7 7ג 1כ(-ת
ר~6ק6
ק)Dק
lt
קנז) וס 61סר6טון 6סר 'דסק 16ת 1ססרכין תורס כסh-
י-1ת תרג" 5וסתת סלם 6-סג-ס 51תר'1
זכ
כ6
פג.ס לט-ו וד"ת 6ס-ע קכ*ד טים) וטפ"ק 1קר( 6פר6ג סן"מ
 6רכו ס(
מתויק ג'סיכס כס"ק סג-מ 6טר וקוו טן סג6ון תסר"ס!וגיין תפטר ר",כ) 61חריו סג"מ תססי(ך
סרת 6-ו( (,וע" סגם ס"ן כסוף מס'):
קנח)  ("5ס("כ 1עתס"( 15ת ס' ט-ו :קנט) תתר סו("(
מפר6גסכ 6.ג"פ כספריו ט1ר' ת1סרמ":6
דמסר"י
קם) וע16 !-ת ת' ק" :ד"ס ר'6ת':
מא) נולד ~ hlhDShת":ו (כטס  '6עם כר פלוגת" גט( "16ת) כטת סם" 6כי 1גטרמן טטס ) plonגרפו16ת
וס" נקרץ יעקג 'כר (5וע"פ פק71ת6כי ,סי' ח1תס "6ע לק כסס 'טכ"ן (עט"1ת  n)thaיעג"ן) חתן
) גסג"ת :פת('כ"ן כט( סמיכת
סג"מ מלדכיכין 6כ"7ק גר1 671פ1ו( 6:חתן סג"מתס1יס ו!1כורג 6כ"7קיכוכ
ג סני סי' חתן 6חץ סג"? לפריס 5סכג1י:
חכתיס.וגוו.
קטב) טמעת .תכידמו"ך סרס"נ תו-ס סתע1ן מופל ס6כדפ"ק קר6ק 6טסתע מ6כ' 1תמ"ס (-51סימר
ר וכו' סמ'כר
כוסי( '6ן ('  nh)pסופר.ס ט( מגחון 'טכ"ן גסוס דיר כ( כך כתו ט( סותר 6תג'סית
((ין ס"ק (1טח"כ ו' ח' כמגס מין 1ס' 1סם):
קטנ') ות65נו ( 1ט1ד ס' לגרת גק1רת( ,חס יסוכט ,טו.גת כוס יפס ,טמרת וסב ,גר תת'ד' ,ג"כ פתגם ,ספת
דעת ,ע17ת כיטקנ
6עת! ,ס1ן וסורית ,סי סת6כקות ,ח1י6דרכוןht1)pDnh ,סט6ירס ,מלירתעיגיס,
ס' ע"ס;
ס' ססס(( ,סכי %גרן סקודה %תו() סוכל גטנו(ע ,כככיכס ט(יוגס

כעי

ת"י

גתי

יטען
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מערכת

י

העבורה בק"ק אלמונא .ובבחרותו היה
רב בק"קעמדין איזה שנים ואח"כ נסהלק
ולא רצה לקבל רבנוה והיה אומר ברוך
שלא עשני אב"ד .ונח נפשיה בן ע"ח
� קסד)
שנה
ד
"
ב
א
רגם) ב~הך"ךיעמקו� בצויזמיר)
�
טיין'כיס יטק�3ח�
רגו) בפןקך"ךיעמב ןן צדך בן איש
אלהים קדוש מהר"ר ראובן
היה רב עם הרב�מהריי ן' עמר בעיר
פיסואחריו כמהשניםהיה עם הרב המו'
'אלבאווחיברהבורים הרבה קטה)
מהר"שן
ומלבד רוב ספרים שחיבר כל הספרים
שהיו לו מלאיםעל בל נדוהם מכהיבחו
בגליונות.והי"ליד בקבלהמעשית�.טיין
�
סט ס,סר�ח �
רגז) מהך"ךיעקבצמח הרבהמקובל
בא מיורטוגאל והי' רופא
מובהק והוא התחיל לסדר כתבי רבינו
מהרח"ו זצ"ל וחיבר כמה ספרים בחכמה
האמה הן לסדר דרושי הרב והכוונוה
ובאורים בפיר נכון וברר ומלת וזיקק
הכהביסעצמם.והן שעשה הנהוה מדעהו
על כל הכהבים ,והיבר כמה חבורים.
והיה בזמן מז"ה מהר"א אזולאי ומהר"ש
ויפאל .והתחיל לחבר� פירוש האדרא
הנקרא קול ברמה בשנה הח"ג וקודם
לזה י"ח שנים שהיה עוסק בחכמה זו

כמו שמפורש בהקדמתו לפירוש האדרא
הנו' ושם כ' דבתחלה עסק בעה"ק צפה
ת"ו ששה שנים בהלמוד והרמב"ם וש"ע
ואח"כ ההחיל לעסוק בחכמת האמתי"ח
שנים קודם שהתחיל לחבר פירוש האדרא
ושם�כתם שבאו לידו הרבה דרושים
עמוקים שאינם אצל הרב מהריש וימאל
והיוקבורים שגנזם מהרח"ועצמו והמכתב
מכתביד הקדש של מהרח"ו עצמו שקבלם
מהרב האר"י זצ"ל .גם באו לידו כמה
וכמה דפים ממהרח"ו עצמובפירוש הזהר
ונתברר לו שהבאורים ההם כהבם אחר

נשרים

נא

שלמד עם הרב האר"י זצ"ל .ושם כהב
מהרי"ץ כל המפריםשהיבר ע"ש באורך
וכתב שבהבי מהרח"ו הגנוזים באולידי
מז"ה ומהם חיבור מהסודוה עמוקים ספר
אור הגנוז .ועיין לקמן במערכת קו"ף
�
טיין קנזס�ח��ק��
רגח) כפף:ך"ךיעמב אב"ד ור"מ מצפת
�
ט'ין דטת קווסיס כח"ב)
�מב מאשפךךחיבר
רגט) כפדץך"ךי
הנהות על הש"ע קסו)
ונהוב שם בא"ח מימן קס"ז דראהלמרן
מהר"י קארו נוהגוכו
� והיינו דהרב עלה
להשהמחעל קברוההצדיקיםכמושנוהנים
גםהיוםאיזהגבירים מארץמצריםוגלילות
מורקיאהוהיה הרב מהרוק"ש.ימים אחדים
וחור כמנהג העולים לזייאר"א ,ובספר
קורא הרורות רף מ"א סוף ע"א כתבעל
הרב מהריק"ש ווןל ושמעהי מפי זקנים
שהריק"ש הלך לצפה ה"ו לבקר על
קברוה הצריקים ונהאכסן בבית מוהר"י
קארו ז"ל והרב עשה לו כבוד גדול
ונפמר שם עכ"ל .וסמה שכהב שהלך
לבקר וכו' נראה שלא עקר דירה מארץ
מצרים אלא הלך לבקר וכו' כמו שרבים
נוהגים כמפירסם בארץ הצבי וממ"ש
ונפמר שם נראהדאנסוליהעידניה באוהם
הימים ונח נפשיהדרב .וזהאינו כי מרן
עלה לשמים שנה של"ה והרב מהריק"ש
שנה ש"ע כמ"ש נכדו בהקדמת ערך לחם,
נם הוא חתם במעשה ב"ר הנכתב במצרים
שנה שם"ו כמ"ש בתשובותיו סי' קכ"ב
בסופו ע"ש .ואוב נראה ברור דבם' קורא
�

הדורוה יש דלוג וכצ"ל והרב עשה לו
כבוד גדול וחזר למצרים ונפטר שם כצ"ל
ודל שמה שכהוב בהשובות מהריק"ש
הנדפסות מחדש בפתח השער מאיש לוקח
בעל מפר קורא הדורות ואינו אמת כי
הוא ט"מ בם' קורא הדורוה כמקשלעיל
וחיבר השובוה ונקרא הס' אהלי יעקב
והםבכ"י וישנם אצלי קסז) וראיהי�שיסוה
על
הנה מנחםציון

קפד)�� גן ��� לגס לסר' �� עש"ק � לר-ח קיר�ק �
�
קמה)�גסס"ל סגף לו ס'�ט�ת טחך ומס �מרקס� �� סם ג'ת סגחירס ��� ג1גת�1גטיע ס�ס
טס גן( גחמות סספויס�ת ס' ג'ת סנח'לס
�
קסו) גגך�סרג סתגס סר� קסטל ס
����סל� ע(יד 1ג'ל ,טהט�ט טחת מקריס���� � קמ"ן�יס'
ס � נקמן מסתערניס
�
�ס�,עד �קירין כמקריס�ג*מ�דר נ�גס ��מני
קסז) גדפס�1ת-ג נ��ר� עם ססגמת סג�ן סטחגר וגס נוטס מטג 1געש-ק�ר1טת� ס'ת1יל1ת יעקל טיטס
�ט�ס מס'גייס סמעי1ת טיט(מס ג'�נע��ג� מטג 1תח� ע( מס' ג'ק ג"ח ��ניינן
יסע � ספח טקס�ו�ת ר'קס
�
עט
גג
ג( �ת ו�תוו

ע,

יקסיסי

גגי
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�

מערכת

ניתנים

י

על התלמוד כ"י להרב .והרב המבי"ס
בח"ג סי' רכ"ה שקיל ומרי בהדיה
ובתשובוהיו שקלו ומרו בהדיה מהר"ר
אברהם מונסון ומהר"ר ישראל בנימן
וחתיםעלה מהר"ר בצלאלאשכנזי .ופשמו
�
הוראותיו בכל גבול מצרים
רס) רבינו יעקב מקינון
�הבקימאחי
)
הכלבו דף כ"ח ע"א
�יעקב) קשארל�עיין מ'
רס� כ8הך"י

יע�רבינו יצחקבן אבא
י
ר
מ
כהבו שהוא הרב המחבר

ספר העמורוהיה שנתד' אלפים תהקל"מ
כמ"ש בריש מאמרזמן .קעא) ובסוף אות
מחאה דף צ"ג ע"נ כהכ וזהלי ארבעים
שנה ששקלהיו במשקל וכו' ולפ"ו הי'
בזמןהרמב"םויותרגדולבשנים שהרמג"ם
נולד שנת תהצ"ג והרב העמור שנת
תהקל"פ כתב זה מ' שנה ששקל במשקל
אז ישיר שר לו נאמר ,וחיבר עור עשרת
� קמם)
נ ��סכגזי)
�עיין הדברות ועוד חלק מהעטורמדיני ציצית
רסכ) כ8דץך"איעמס�שאנכי
�
ושחימה וכו'
�
מ'�יעור הגני)
� רע� כ8דץך"ךיצחמ אבדתם הלמיה
רסנ) דץ"ך
זבש"ה�טייןרס"י)
מהר"י קאנפאנטון גאון
רסד) ב8דץך"ך ועקב שטךימר�טי
� בקאשמיליא .ומהר"י אבוהב נשוא פנים
�
�יע~רן' יטקנ נחוס)
אצל מלך פורמוגאל כמ"ש מהרים"מ
'
ת
רסס) ספדץך"ךיעמב ממט�טיין
בתשו' י"ר סי' י"ד .ומרן ב"י מזכירו
�
בשם רבינו הגדול .ושמעתי דהוה רבה
סמ� קמחי)
בר שלמה השובתו דרביה מהר"יבירב .וחיבר מהר"י אבוהב
רמו)ךננינן
בהשו' מהר"מ הקצרים ד"ק פי' לפי' הרמב"ן על ההורה וספר מנורת
� המאור ונדפסו קעב) ועוד חיבר שימות
סי' ע"מ ושאר דוכהי דגם באריכות
על ההלמוד ונדפס קצת בשו"ת מהר"ם
ר
ב
י יעמב ב"ר שמשון
רמז)�ךבנ
גאלאנמי וחיבר מפר ארון הערוה מפסקי
ש
"
ר
ה
)
י
ל
ו
מ
נ
א
ן
ח
ת
בן הלכוה ובאור למור איה ומביאו לפעמים
�טיין מסר עמדכח"ב)
הבון
� מרן בב"י ואני הצעיר ראיתיוכ"י ועתה
רמח) כפףץך"ךיעמב ששרן תלמיד ראיהי בשו"ה הרדב"ז ח"נ דפוס פיורדא
הרב' מהר"י אלפאנדארי סי' תקיץ שמזכיר באור י"ד למהר"י
ה אנוהב .ועיין בתשו' שבסוף ס' שבעה
נין ונכד למהר"אששון ובעוה"רנח נפותי
בן ל"א שנה .ואני שמעהי מפי המרובים עינים .והלמידיו הם מהר"א וכוה הרב
מהפלגת חכמתו וכקיאוהו וכח זכירתו .מפר יוחסין קעג) ומהר"מ דאנון שחיבר
והיבר ס'בנן יעקבעל קצה מספר העמור כללי ההלמור כ"י .ונהבקש בישיבה של
� קע)
מעלה בשנה רנ"ג בפורמוגאל .מהר"י
ועור לו הרבה כתיבות
אבוהב .בהבתי לעיל שהוא חיבר מנורת
רסס) כהר"ר יעקב ששפורפש המאור .קעד) ועתהאני מסהפק אםרבינו
טיין�ס 5יעקב�ח �
� הגדול מהר"י אבוהב הוא מחבר מנורת
ז תלמיד מהרח"ו�עיין תר המאור .לפי שראיתי להרב בעל ספר
סר) ר'ונפר
�� יוחסין הלמידו שכתב בלשון הזה מנורת
הכרסס
ן ד"ס מעתם וכו
י
ה
נ
המאור
הנה כנחםציון
כיס-כ ע� מטיס ע�
קפח) ויותר סו� טעליג' פ' סירק
�
�י
�� גסת"ס תגןס
�� ,י סם �� רק מס תספתס סו�6וע-ד
קמט) וכן קע יעקב כח-כ כסג"ט חנניכךעגיי

יעמס

�

יערב

�
פרי ס�טס נק�טרס פל'���
סגתגג�1עי( �ת� קס"ס)��ז�תר ס' תקננת שת"ס
�
� וכע1ליס�� פ-ג ס' תו-ל) ג?פס 1סגס1ת��ס1פ 1וטס ססגי 6סס ב"פ גסס סר�ס ל"ת סר� טמון
� �ל6ס תסס ספיפ
ריס
מכיו
( עם ל"ת פ�פ� ,כ-פ סגיך�
�גי��1גסס עכ���ד �ט כערן סרכי
זעיניג1ת ���6וגן ככ"ט סגיך כ-פ��� כסס�
ן ������ תג-ח)�כי�ל טפלסי' סדר סת1לס�ס'ספחן ����עג� כסקדטס
�� גס חי'ס' גמלפיס
גר' פסעי:
ס' ק�נ ישער ס' לכ"ג ו'
�מרסיס�חר סגירותוסי'
ט�ך וגו'
�
���ג' סי1הס'ן נוסק��י דרסתי ט� סנט לזכי
קעד)�ין זס���� וד�דיספ-
ס גס' מהרת סטאר ג"פ סי' הי גס' מ6ס סל6ס�ס��ף ססש ,ול"י
ס" ��� גס ס' קרון סערת��� ספג.ס ס�כריס
ג1סג טסי' תקפיד סר� ק:פ6נט1ן כ,פן
�
�
רק
גס' טפלת סט�ל ��סרי� ס6תל1ן סס�ו
�סר6ס1ן ס1רתס�ת1יידס��,י סי' וקזז

כעי

גיד

סיח סיפי
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נב

גדולים
מערכת
י
המאור לר"י אבוהב .ואם היה רב היה רס�רבינויצחק
י�ט'יו
ירביר
א
מ
בותכ כדרך אחר
�
�
מגסן כח"ג)

רטנ) מוהר"ריצחקאבזאמיר�טייו רסנ) בוהר"ריצחקז'
י
נ
*
ל
ג
ר
ב
ל
א
אחרון אשובהו בספר
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מערכת
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ההלכות קפא) ואניראיהי קונמרם מרבינו
יעקב ממרוי"ש שהיה שואל שאלוה מן
השמיםדינים שהיה מסהפק בהםומשיבים
לו .ופעם אחת שאל בפרםדין אחד אם
הלכה כהרי"ף או כחולקים והשיבו לו
מן השמים שודאי הלכה כהרי"ף דחשיב
מובא וקראועליו ויזרע יצחקויגדל הא.ש
וילך הלוך וגדל עד בי נדל מאד .והרב
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�
ס� ספג1ס עגב סוסכ
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מערכת

י

מסתפק בזה .ולי ההדיומ פשיטא שאינו
רנו של רש"י שהרי מוכח בם' תמים
רעים סי' קצ"ד ומימן קנ"ח ומימן ר"ז
שהוא אחד מבעלי ההוס' והוא ריב"א
שמזכירים ההוס' כדמוכח שם בתמים
דעים ובשו"ת הרא"ש כלל מנה מ'יו"ד
ובעניז זה שכהב הרא"ש ההוס' רישגבין
הקשו על רש"י ונגנבו ומפרש ריב"א גם
בנרה דף מ"ל כחבו ההוס'שריב"א הקשה
לרש"י והשיבו וגם בס' יוחסין כתב הוא
עצמו אחר זה שריב"א תלמיי רש"יוכן
�
הוא האמה
וראיהי להתוס' בפי' החומש פרשה וארא
שכהבו רבינו יצחק בר אשר נולד
ביום שנפמר רבינו�צחק בר אשר וקראוהו
�
על שמו וקראו עליו וזרח השמש וגו'
הודיע אלהים אותנו דרכינו יצחק
ואחרי בר אשר היו שנים אפשר לקיים
דברי הרב מ' יוחסין שמנה לרבינו יצחק
בר אשר סגן לייה מרבוהיו של רש"י.
ואנכי איש צעיר לעיל�הוכחהי דרבינו
וצחק בר אשר היה הלמיד רש"י ושכ"כ
הרב ספר יוחסין עצמו אח"כ .וכהבהי
דהגם שבספר קורא הדורות מסהפק בזה
לי ההדיומ פשימא לי שהוא תלמיד רש"י
וקיימהי דברי הרב ספריוחסין האחרונים
�
עיין לעיל
וכשאני לעצמי לא נהקררה דעתי ,כי
האף אמנם מריש ועד כי כאן
זה דעהי הקצרהכדיל מסכים הולך שהוא
תלמיד רש"ה אפם כי עז שהרב ס'
מחמץ דגמיר ודייק יכהוב ידו דברים
ההפכייםסמו יםזהלזה.ומפמבע הלשומת

נדגלים

רבינו יצחק בר אשר בעל התוספוה
בהרבה מקומוה בם' המים דעים
מייהי מהוס' שלו .ועמ"ש לעיל ועיין
בהמים רעים סי' ר"ז ר"ח ר"מ ועיניך

�
תחזינה הכתוב בסוף סי' ר"מ
ריב"א .ראיתי להרב פרי מנדים הכולל
נ' חבורים משבצוה זהב על מ"ז
י"ד ושפתי דעה על ש"ך י"ד שכתב
בהקדמהו שריב"א הוא ריי הבחור קפד)
ובספר חק יעקב כתב דריב"א בעל
העטור עכ"ר ,ומבין ריסי דבריו ניכר
קצה שסבר שהם דברים מתנגדים .ואין
הדבר כן כי רבינו יצחק בר אברהם
משנ"ץ הוא ר"י הבחור והוא ריצב"א
שכוהבים ההוס'ולפעמיםשכוהביםריב"א
על הרוב הוא רבינו יצחק בר אשר
שמכנין אוהו בעלי ההומפוה ואיזה מהם
יהיהרבינו יצחק בר אברהם ואגב שימפא
במקום ריצב"א כתבו ריב"א ודברי הרב
חק יעקבאינם על דברי התום' אלאעל
איזה ספר שכותב ריב"א על העמור שהוא
רבינךיצחקבן אבאמארי .ובמפר שלשלה
הקבלה יש בלבול בזה ואיני רוצה עור
לכהובעליו .רק כהבתי שנים ג' גרגרים
�
להעיר און
ודע שכהב הרב כנה"ג י"ד סי' צ"ג
הגהה ב"י -אות י"ב הממורת בידו
שר"י הלבן הוא ר"י הבחור והוא ריב"א
והביאו בהקדמת פרי מגרים הנזכר
�
ר5נ) בה' יצחמ בארמי תלסיר
מהרח"שז"לוהביא תשובתו
במהרח"ש ח"ג מי' כ'מ ונדפם פסק ממנו
� קפה)
בסוףס' ההרומות שנרפסבשלוניקי
ר5נ) בה'יצחמבואינג רב א' מרבני
עה"ק ירושלים ברור שלפני
פנינו היבר שלהן מלכים על ש"ע א"ה
וי"ד�מחידושי מהריק"ש וחידושי דינים
מרבני עה"ק שלפני זמנו ותוך זמנו.
ונמצא ספר זה בעיר קדשנו ירושלים
היו והוזכר ס' זה בס' פרי חדש ובמפרי
�
אחרוני זמננו
�ע"ט' סטור
רג� כמהליזבזקמ
�
נ"רמיו"ן)

אעו נראה שהוא �� אמנם עתה אפשר
דדברי הרב ס'יוחס-ןנאמני אר"ש לשב"ס
מישור וכמדהו לכל רוח חכמה .ורבינו
יצחק סג"ל רבו של רש"י הידוע כמש"ל
אות ה' במ"ר�סיין ר' י5חק סלן) היה
בר אשר וכשנתבקש בישיבה של מעלה
נולד רבינו יצחק בר אשר וקראוהי על
שמו וזה האחרון היה תלמידו של רש"י
והוא מבעל ההוס' ולא נפל דבר אחר
�
מדברי ספר יוחסין והכל מתוקן
הנה צנחםציון

בייסדן

רבינו

מס הסגרת כ�גו דר� סלכן�סו 6ר" סגחור�� סריג�
קפד) ופתר מ,ס ג'ו'ד ס" נ*ג גספ"ד
�מלגן ס" גרטגיספורק�חי 1סל גמל מגוג ריס) חלט'דו סל ר"ה
�
ר
ד
ועלס ד1תק ס5ח לנפר גן�חר'
סלית תן)�ר� מגהורסו ,סלעג� �תי סריסעסין פר(סיר5תורידס
�גסג
ר,גי' תתקהו
�י
סר
�רט""ילסספ"ן)ה
מ"ג
י פו"ק תתנקר�סריכ� ס" גספיר5
פל סד"ס�גה"ט נסויית שפריס שתחוח מ"ח�פרדכ

כ"י

�
קפה) פסס"ד פורס�דק ג'

� � �

���� ���

��
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הנערכת

�

י

�ס) רבינך יצחמ ב"ר ברוך
ציצית

השיב על הרי"ף נדלן

באורך והובאה תשובחו בספר

תמים רעים סימן יכ"ד .והקרוב אלי
שהוא אחד מהחמשה רבנים שבדור הרי"ף
שש 9כבוד כולם יצחק ואחד מהם שמו
�קפי)
רב יצחק בר ברוך ואפשר שהוא זה
רנו) דץ"ךיפוארברדך שאמר
עריך בתר ר"מ�רס חוס
ו'
~
כי
�טוי
�
כמ"כ)

דנו)כמלךייבכה

�עיין�יךיגחק
ננרכה

� �
נח"נ)

בצהלים

וראבי"ה ותלמידיו הרמ"ה ומהר"ם בר
�
ברוך
ו
ר
ק
ד
ה
י
ל
ן
ודע דהפוסקים ויסני
הר"י
מוויינאוזימנין קרי ליה רבינויצחק
אור ורוע וזיטנין קרו ליה ר'א"ו והוא
ר"ה רבינו יצחק אור ורוע שהרב הוא
המחבר ס' אור זרוע .ואני הצעיר חזה
הויה ספר אור זררע כ"י עלנשיםונזיקין
כסוגיה ההום' באריכוה וגדול האיכות
והכמוה
�

וקרך מס מס'�ור ורוע ע( י
� סיכם כמ"ג כס'
תמות מגיטין דף�� ע� ונ"ל סר"ל ידק�ור�ר,ע
���� מקק��מר כמדרס��ולוט��ק והימרי
המחס ס"ת רני עק'כ� 6כ ס"מ דגותכין�ים
כס
��� כ�ף וערוג ממתם טפ� קותו �יק'רמ�
כ�תו פסוק קר 6מ"ר יחק סגו' סס' מחיגר�ור
ולוט עב� ו� ס,טיר עתם כ� 6ד' ספר גתוג על
קוףימן�ומן וס� ם גמטר�ת מרג'נו�סודם מחסיד.
וטס כת,כ �� ס�ן חיכת עקכי ס' פתיגת סמן
סו 6עקיכס רומו�ר3י טקיג 6טן מסכות �רוע'ס
סס'יל תסג.ות וגלייתות כמסכנות יכרת( עכ"ל�� .
דס��לכ� ינמק �סכה מר 3ר�ו�ס,דס סחסיד
סכך סוכר�ד:כתכ �� �סמקיס�קר 6דעקג' סמן
כתדוכר� .פסר����ס �ת��� ממפרסרו"צ
וס' סמנת סג,ט.ן�י:נ 1פס טמע��ר6יתי נסרג
פסר"ס ח6ג'ו כסיכות קערת כק.גטלס ניעין סכתג
וו
� עק'כס גסה� ,מח .כת1כ גג!גו�ס �רוע
וכו' ס"ת עקיגס מכלן �� �כתכם �� עכ�
נע!ס מסם ססרעו מל�ן נתכרס �סר�ס מרכים
�
נחק מו1י�
�כל�מיית' מס'
עו�7נ' מוסיף�מעיר זסרנ ס
סג(גו(יס�מ6י� וכל דרגתו ס6ל� למג כפסוקמידי
לגיל�סקכ סודנדו!כילכיר�עקג�ותי1תר3יעק.כ6
ס� סוד תסו� מסמת לגי עקיכ 6גערו ורועותעורס
כמ"ס ��� תורס לגרפס מקרוג וסל' מוס נר�
ס:כתכ ג�ף:
ור6ית' ןסרכ � לסרן כסתות דף�� ע"כ כסס
�� ססג� פסס�פ0ר"ס יעקל דלייךסי'גייין
תדכ,ל"ף ויחד כ � פפי' סיס סמך כפסיקים
��� קור ורוע ללדי 9וליסר' לב סיחת ס"ת ר'
�יך�ג'ר יפסכ
* �ח�ת ר'
פסיד* וכחיג�נ
י
וותגין�ל*נס
סג
�� כ6ל"ף וכפדופס סספגסג��
�� וז"לסגןסיפח פ*ח
פפ�
רס
�'�ילד"לףלךיכיר
�פכ"ר .וכפת �פליתיריו
� נפ
ל 5כסטר
טסנ � ��� רכ'
,
�גנ(~גןו(1עי'ס;תירם
סל
�ק
�גירר פפר�ויי
*פ'ט
כו
יג
��
��� ש
�
ל1ס
סירר פ0ר"ס פ*פירס�ך רציתי כס'
"
כ
�סדורם�רכ ז"ל�יג 6ג*ל"ף וגפ'
פ' מ' ופ' מ�
�ת יטקג �ל"ף רופו�דס4ר
פ� כתג דפקיכ*�ת
�
'�ר
� כב' �נ� פסס��� �פחו ורוי
פ'וי�כיר
פ�יפ9כ �� רכי פ9יג* גפ'ס���
תורס

ר� מהן יצחמ בו נאמיל אחד יכ

�

מרבני עה חברון ח"ווקנו
של מופה הדור הרנ הגדול מהר"ח
אבואלעפיא תיבר סררחיים והסדדרושים
וזאה לפנים נדפס בקצור בסוף ישרש

�
יעקב

רנט) מה' יצחמ גרשון�עיין�ס'

�
גניתן �נ)
ם) כמשרקי�יצחק)ננכלד4ךך�ט'סנרי
�
חמת סה"נ)
סם)כפרת'יצח
מךךןךןן הוזכר בשחה
אהליהם למהר"ר הםן'יחייא
בסי' קמ"ו וסי' קע"ו ומי' ר"חוסי' ר"י
�
רי"א רי"ב ושאר מקומוה

ם� ראינך יעבחמ מדךננירא�סיין
רניכו יחק תרוכפיר.עיין
� קפ�
תוספות�ח �

סנ)ושלבינךי)בתמ מדךרא קפח) בזמן
רבינו ירוחם שנת צ"ד כ"כ
מח דוד ועיי; בקורא ד' כ"ו סוףע"א.
וחיברשעריםבאיסורוהיהר קראו בשמוהם
שערי דורא וגאוני הרורוה חיברו הנהות
עליהם הרב הרומת הדשןומהרש"ל ומבוא
שערים למהר"ן שפירא אב"ד הוראדנא.
�
ומהר"מ חיבר תורת חמאת כפי סדרו

סי) רבינו

א תלמיד
יצחק מויינ
רבינו� יהודה מפרי"ש

�ור

ד
תד
יח
י

הגה פנתם��
פ�
דכסי'ת�רי4ף מייד פ"כ ס*ל� לפתרכייו כ"כ �ל סרי�י ד9ור���5כססרכייו
פפ
לס
יו
י�
חל
ר
'יס"ל כמגס�ךסי' ספגכלל'נסס ��� וגרעפי'יל
�לונסס"ל ��י'
יפז
פ טל
�ייויפ'ר)�ל"
)וסיף ר� פדימר5
�מריפיר* פ"םיים
�ספח3ר לקמןסי'
�כותכין
� תמ"ג ע"ס ן
��ן ופון�פירות וג�ו ח ס
י כרטש פ�
�דפיין
��פי' כפספפןיו0י"ג יטתר'
קפח) אקוץ ג"כ ר"י�חרקן תלפית טל פסר"ס פר-ג לסוגו ומנגחו ספחדגיגיויד:
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טעות

ביזמים

י

נר

� ססנ6תי,
�וכ( וט סו��סוגירו �מסל��עא אחת יעל השובתו השיב רבינו אליעזר
עמסר.ט ויעל(
א
נ
ו
ר
י
ו
מ
ר
ב
ל
א
ו
מ
ש
ה
כ
ו
ר
א
השובה
י
ל
ב
ש
כ
א
נ
י
י
ו
ט
�
בהחלת אלף הששי הלקט שבלת רמ"ו כ"י קפט) כל התשו'
והיה הר"י
אור�רוע היה בזמן הרמכ"ן .כי רבינו באורך ועיין לעיל במערבה האל"ף אות
�
יצחקמוויינא אור ורועהיה בהחלת מ"ל�.פייןרניגי שיעזר תיוירונ�
מ וינמורא מפיטארו
האלף העשלשהילועההר"מקזתןירובששלניתם זת"דךו לאאללאף מס) בפךץ"ך י2בדץ
הששי
הועהק' פסק שלו במותמ'
שודא
�
ין,רחוק שיכתוב א"נ על דברי שלום הביה למה' מנחם קאזים ז"ל
הרטב"
א
ל
ד
ו
ג
ר
ה
כ
ה
י
ר
ז
ע
'
ה
ט
ע
ש
ו
ה
י
סי) כצהך"ך
�עיין
ו'

רצחם דאיית

וגם הרב כנה"ג מסהפק אם�היו בזמן
אתר כמ"ש בי"ד
�סי' הע"ג ע"ש ודו"ק.
וידוע דהלמידיבינו יצחק אור זרוע הוא
הר"ם �רומנבורג ובמרדכי בסוף מ"ק
מביא דכתב מהר"מ אמר לי הרמב"ן
מפי רבינויונה וכן הרמיה הלסיררבינו
יצחק אור ורוע וכהב כתב להרמב"ןוהוא
באגרות הרמב"ם .הראה לדעת שהיה
הרמב"ן בזמן אורזיוע .אמנםודאי שא"ו
לא יכהובעל דברי הרמב"ן ואפשר דא"ו
�
קשיש מהרמב"ן
ריאה שמזכיר בפסקי הרב
ל
ב
ו
ק
מ
ה
מה'
ל
"
מנחם מריקאנטי ז
ב
ו
ר
ק
אני
לומר שהוא רבינו יצחק אור ורוע ולא
רבינו ישעיה אחרון .וא"כ מה שכהבתי
לח"א מערכת מים אוהכ
ס
��עקיויסן"דטסורכ"� ס
� ךבינךיצחמ בךיהררה�טיי1
ר
ס
ר ברוך �ס כתכ כמ
�
יניג 1יבהק ס(וי)
שנראה סמה שכהבהי שם דריא"ז דמייהי
מהר
חרא"מוערוידקאנקמאימיהנואארהביהנםו.ידשאעפיי'ה אבחמרוונן,ח סיכ)ךננינךי2בדץקוקץרבי יהודה
בןגילת בזמן הרי"ף והוא
שהוא רבינו ישעיה האחרון הכונה דקדק מהחמשה רבנים שהיו בדור ההוא ששמם
מפירוש וכו' כמ"ש שם:
יצחק .וחיבר פסקי הלכוה ומביאים
השיב.
רבינו יצחק בר משה מויינא
על הראשונים טהלכוהיו קצג) ומ"ש בשלשלה
דבוי הרב בעל ההרומה תשובה הקבלה כי בן אחוה רשב"ם ור"ה היה
הרי.ץ
הגה מנחםציון
קפט)�נסס
� סגזפס��
ן סירי פת�ס וטמן מסגת�יו"ע ע-ס ,וכפליג' כ' גוס כסס רכו
י טיטיעג
י�מככות �תן מגע"י וחוורת�מד(יק1ת �ס עסיןע1י
ע"ס �כ"ו סי'
בי
�יקות�רות
גע
עסל"ס ו� תסיס ס
�
סנטה עיגיס כה"ג)
מז) במףזך"ך יצחמ זךחיה�אזולאי
אבי המחכרו"ל]�עי'מס'
�
הנרסס�ו�י)
סח) בפדץך"ךיצחמובאני
ן א' מרבני
עירואםבישראלשאלוניקו
בזמן הרב עדות ביעקב חיבר ספר בני
�
יצחק ררושים ובסופו קצה השובוה
סט) כפה' יצחר חרית�טיין סג"מ
נרסס כרו�ל קע)
סי) ך1נינךי2בחמ בריהורה מזכירו
בפסקידינים מהר"מריקאנטי
�קנא)
בפסקיו במקומוההרבה

�
�קעקעי,
י
צ
,
ט
ן
ו
ע
�
%
ש
�
ן
י
�
ן
ל
ש
�
ו�רות סועפ(ס ,קרןיסריק( ועדים גורס ,כא' תמ"ג גיס מסי גחנ1ע פרנס לתת ות
��חותגי ט( סמדסגס,

��י"

גר��� ויסרק(יגס �,וס�גכיג 1י1ס ,ע( פט'לת�דמו"ל סנטן מו"ס יוחק נמו*ס ו6כ���כ� ול"מ
יקס(ת�ווסגיי
( סנפטל וסדך מטורפו �פמו נסתמו מעסות מתורס גחעטיס לגס סיס תוץ; כיטינס ס( תסס
וכחפז �שכס מערס
�
קצא) ונסערות�וספותיסחגס גן יעקג ג'י� �� �מנעי
י תוס' וכמ"פ�� ק,ס� ומוגף נרוקח עי"כ,
וע'
�
ס" ג� ת"ס
י
"5
ססג
י'ס� �סר כספרל) ופטר גק1רעגס �� תתפיט ותפ"ס ק(מי7ו סר-ס גן עורף גס'
קצם)�
עע
�
יתנ��ימדכרס ג(סון ע~כ' �סעתיק �� �� �� 1דסו 6סגוכל כסו-ת סרי,ף סי' ר� ננט
סריכ� ע"ס ,ומ-ס סרווו"ס גסקומת מחוור קטנותי
� דר��גן ני6ת סיס לכו רב� סו 6דויק דון�
�ס
� פט5פ.ט חד מ�רסי קדמאיותיסגיל גרת וגס מרטי' ר"מ כ-ת�יגו ר
�ס ג-כ �ו� ג1גתו�ר"י גר�
� סג,כר�קמן ס" סנ"ס ע"ס וגס' תפזרת�סר� דרוסים
�� גרפסמיגו פ.וט�פורים
"
ר
י
ם�ור6ן
י
ו
�
�
ריסון �� עם פ" סר;נ"ןוגפי
ך ס�ר סע"ו נוקל פירנסו ען מסרות ונס'�קוו סמים�וכר פילוסו
�קסית
וכפת�לפסו ��� טס כ�ר�ח�

סי

סי
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מערכת

�

י

היי"ץ ניאה ואביו היה רב שמשין וכו'
ע"ש דף מ"א דפוס אמשטרדם באמת
דברים אלו קשים לשמוע וביותר
המיהני על הגאון מדר הדורוה שהביא
דברים הנז' דף נ"ו ע"א .והדבר ברור
כי רבינו יצחקז
' ניאה בזמן הרי"ף ושם
אביו הרב יהודה .ובן אחוה רשב"ם ור"ת
הוא ריי בעל ההוס' בן רכינו שטואל.
ומהסמ"ג שהניא שם אין ריח ראיהודי
בזה כי אלו הם דברים פשומים מאד:
סינ)
בר יהורה הלוי
�
טיין סעגמ רז�6ח �
סיד)ךנניגךי2בףץל
ץ בר יהודה בשם רבו
רבינו אליעזר זצ"ל וכו'
ורבינו משולם בר משה שאל אה פי
אריוה יושבי ירושלים וכו� שבלי הלקם
ח"א שבלה רפ"ו :קצג)
סטן) כמדץןי"ךי2בדץק במה' יוסף העם
�
עייןלן שרתיוסף כח"ג)
מ בריוסף ממלכות
סטו) וקכמךב4ךי2בה
פורמוגאל �טיין ר3יגו

רבינויצחק

�
יטקכ כעס"ט)

סיז) דץך:נ כ8ףוך"ך יצחמ
י
מ
ח
צ
י
'
ה
מ
בן הרב החסיר יצריי
אחיו של מורנו הרב מהר"איצחקי חיבר

ס' נחמד דרושים וראיהים כויי והיה
הלסיד הרב המגן כנראה בתשובתו
הבאה בשו"ת�רע אברהם י"ר והשובה
�
הרב המגין עליו��
סיח) הקנינך י4בוקמ הישךאלי�עין
�
יסוד מקס כח"כ)
סיע) מהריר יצחמ הכהו אחיו של
הרב

ינדולים

מהר"א הכהן היה

כ"ב ע"ב .והקורא שם יראה שבזמננו
היה חסיד מופלא במעשים כאלו ויבוש
במעשיו כי עין בעין יראה כי גרלה
מאר עבורה ה'איןחקר .וכמ"ש הרמב"ם
בכמה מקומות:
לחסיד אחד והבאתיי
סכ) כ~הך"ך יצחמ הכהז םק"ק
�
אוסמרא�עיין ק�ר תזרחי כח"כ)

סכ
�כ8וץך"ךי2בחמ הכעוץ בז

מה'

יהודה' הכהן במשפחה
רפאפורט מגזע כהונת עולם אשר
בלונלוןקצר) חיבר בתי כהונה ב' חלקים
כמש"ל מערכה בי"ח�עיין כתי כסרס
נח"כ) ומר אביו בא לעה"ק ירושלים
ה"ו נשא בה הרב מהרד"ך בר פלוגתיה
דהרב המגין וזכה להוליד הרב הנזכר.
והוא היה הלמיד הרב פר"ח וחבירו
הרב מהר"ש אלגאזי אב"דבמצרים .והלך
בשליהוה מצוה מעה"ק צפה ת"ו ובחזרהו
קבלוהו בעיר איזמיר להרב וחיה שם מ'
שנה ולעת זקנוהו ח
זנרכ;לעה"ק ירושלים
ה"ו וקכלוהו לרב וא הצעיר כהבתי
שמר הרבנות מכוללוה עה"ק .והלמידיו
הרב הכולל מהר"י שאול והרב הנזכר
מהר"ח בכ"ר רוד אבואלעפיא וו;חכם
השלם המהברקולבןלויוהרבהמו' חמידא
�
קרישא מהרים רוביו ומהר"ש נעים
סכנ) ךבינך יצחתמ ,הכהז שולאל
סי ��זחי
� תכן
� קצה)
מסריי קערו)
�צי)
סכנ) כמוץך"ך י2בחמדי
שכ' פסק להדפיס ס'
הזהרעייןלעילקנז) במערכה חי"ה אותב'
מה שכהבהי�טיין תסק ס(תס כח"ב)�
סכך) כ8דץך"א יצ
רתמי
חחמדי5לחקאנמ
� קצח)
עייןפ
פכ)
�

הסיר מופלא הפלא ופלא כאשר סיפר
עליו מר אחיו בספרו מדרש אליהו דף
הגה מנחםציון

ייד
שאבייש

רבינו

קצג) �גדפס סי6גגי
(�� וט' ר6כ"ן דס"ט ט �
��"מהת"ג�ות��ן ג' ע"כ נגב�מר �ג תתו,
�ס ססק7מס��מ"ג
קיד) �� סרס נס
�ל
�
קצה) עכש ר"ח סס �ס�ת רלג� תרת"ד תתל תורס והריס ל'�כ�ס
קצו)�גע"ת��טן ס'�ת"ר�דפס � ס' כם�ית��� טכס תס1כ1ת גס�מלן כ
� ג"כ
� �ק1לס � סיס�ט
תקט��

ר� כ"ר�עקד ד' �ט'ס ��� סעל'��ן סדר ת � �ר� מסקסיתסנו
�ר�.מס'
גסס וט
כ1ת)ג�ן��כע.ן סיקס
�ד1ת יחק ע( סמקת ��י�ס כון געסס"ז גמ"ח ס'�עלי�זן�סל�
"ס�ספרו ת
ות
י
�וקת גס חי' ס' קר.ת �� ��י ס" נכד�ר� כא' � �ט'ס סנטר כטחת����ס�ת
לי �ט'כ
�
��� לרב"ט
קצו)�ן �ס גדט1סריסון �מ:ס�טת�סת:ס סס7ל וט
�� כ6ן ע� גתת תטרגת חי"ת�ות ח�ת �ו1ן

עי

�
ג"ג�ס'��ס,טס
קצח) שי
ך�ט.ר6ר6
ס!י 1תק �
�

ח' סכלתי"ט

וסיס כק' גב( סמקט1ת וכטרש נרט�ס �כס:דסס �סת"ן ט�ס"ק �כ
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מערכת

יצחמהלדי

נרולים

י

סקס)ףבינך
היה רברשל
רש"יכנראהמפירש"י בכמה
דוכתי וכתב בס' קורא הדורות דף ה'
דרביה דרש"י רבינו יצחק בר יהודה
הלוי ואיביא רהכי מוכח מההוס' רסוכה
דף ל"ה רמייתי .קצט) אך מרברי רש"י
בגיטין סוף ד' נ"מ נראה קצת דר"י בר
�
יהורה לחוד ור"י הלוי לחוד
וכן נראה מדברי הרב מהרש"א בחידושי
הל' שם ומתשו' רש"ל סי' כ"מ
וממהר"י הלוי סי'ל
� וכן מצאהי בקובץ
ישן נושן כ"י דרבינו יצחק בר יהודה
היה אשכנזי והיה תלמיד רבינו האיגאון
כמ"ש המרדכי פ'כל כתבי ,ורבינו יצחק
מנ"להיה אחר ורבו הזקן של רש"י היה
רבינו יעקב בר יקר עכ"ד ,וכזה ראיתי
להרא"ש בפסקיו בחולין פ' המקשה שכ'
וז"ל כן קבלה רש"י מפי רבותיו גאוני
עולם רבינו יצחק סנ"ל מויטרי ורבינו
יצחק בר יהורה ירכינו יעקב בר יקר
ז"ל .ובהגהות מיימוניות סוף חמץ כתב
ריי בר יהודה מפירגמ"ה .ושמעתי מהרב
המופלא אמורא קדישא מהר"ח בן עטר
זלה"ה שקבל מרבותיו דכאשררש"י כותב
בתוך דבריו לוי"ה כמו בשבת דף מ'
ודף נ"ט ע"ב ורף ס' ע"ב ר"ל דפי' זה
מרבורבינוהלוי .ובנורבינו יעקב ונקרא
רבינו יעב"ץ כמ"ש כתשו' מהרש"ל סי'
�
כ"ט
יבן אחיו של
ס�רגנינךיובלקוקער
של הר�ה.הזכירו הרימנ"א
בחי'ניטיןדףל'ע"גמהספר:
סכו) מהך"ךיצחמ הלדי אחיו של
הרב מהר"ש הלוי שהיה
תבירו של הרב מהרויי רוזאנים היה
מפורסם בחכמה ובקיאות ונפטר במבחר
ימיווהיה לו שלש מאותוחמשים תשובוה
בכ"י ונזכר בס' כהונת עולם בהלכות
נדרים סי'רל"מ .והרב מהר"ש לוי שקיל
וטרי עם הרב מש"ל בהלכות אישות.

בה

ובנו של הרב מהר"ש הלוי הוא מהר"ר
יעקבשקילוטריעםמורנו הרבבתיכהונה
בדין זכיית קטן וגם הוא נפמר במבחר
ימיו .והיה להם להרבנים מהר"ש ומהר"ר
יצחק אח אחר ת"ח פשוט .והרב מהר"ש
אחר איזהזמן שנפמר הרבמהר"ירו,אניס
�
היה הוא רב בקושמנדינא רבתי
ן��
מכח) כזדזך"ך
הלךי�עיי
�
מ.ס חיים�ח �

יצחמ
ייאלי מרבני
סיט) כ~ףזך"ךיצחמרו

טודינג בזמן מהק"ש
אבוהב ומהרים�כות .חיבר ס' לחם
הפנים על הש"ע כמ"ש בס' גבול בנימן
בדרוש להספדו .ואני ראיתי בכ"י קקה
שועת וקצת מלחם הפנים שלו .ובכהב
הרמס עצמו מידו יד הקדש ראיתי שכ'
שני עמודי איטליא בהוראה כהר"ש
אבוהב וכמה"ר יצחק הלוי ממורינא
ואמרותיהם אמרות טהורות וכו'
� ר)
�טיק
לס� מהר"ר יצחמ
�
ת'�נרסס��� ממי1יקיס)
ס� מהר"ריצחמרומברוזו�כיין
�
ירט �קק כח"כ)� י
ס(כ)רבינך וקאך"י�ר' יצחק לוריא)
וצעל בישראל גדול שסו
ניצוץ משהרבינו ע"ה אפס קצה מעלוהיו
כתב מהרח"ו זצ"ל בהקדמת עץ החיים.
ועזוז נוראותיו כתובים בס' עמק המלך
ומצרף לחכמה וספר שבחי האר"י והיה
לו רוח הקדש ובקי בכל חכמה יב)
וראיתיבכ"י מהרה"ו זצ"ל מופם הסכמה
מרבני מצרים מיכנת שיעה וחתום הרב
האר� שם .עוד ראיתי במגילת סתריו
של מהרח"ו מכ"י כמ"ש כי כל מה
שקיבל מהאר"י הוה בשנה אחת וקצה
ירחין והם שנת של"א ושלעב עדיום ה'
אב שנלקח ארון האלהים בעוהור זכותו
ינן עלינו ועל כל ישראל
�
רבינו האר"י�צ"ל קצת מכללי נדולתו

דילויה

נכתבו

הגה מנחםציון

�
קלט) וגס נר*ס ת"ח גיטין �ע סגת �ג וע' תסוגת לס" ס�ג �� איפס גת1ך ס' ח1פס מטט �ס
�
ר)�עת� וחס ספ�ס וכסיס מ"ן מס
' �� מס:
רא)�ןגי
רב) גס סיס י�ע פרק גריל ו�ר6סינ
'טיריס מפססחג' סטוך1ת לס"ק�תתס כסס סמו�סס�ג1תי 1ומספחתו
�
�
גר6ס' ס3ת'ס��י1עימכ,
פ רפתה
��
ס"ק �� סרס צמר גסכחין ����י
��י
�
ס
�סמ
ס(�ס7ר�סע�ת� ���5
ע� ����
ייפיס גחל1ויס גחסג1ן�ת�ת�סכת'ס כרסון�למ' �עס
יטי
סס'ס ספרדי�תס
�ר� ��ס�י ירע רק מ6ג1תי�
יר
�
�ס
�ס
עכסע,יותר נחר כפ�עי ס6ס�ו.ס מסמס מ
ו
�
�
ע"ס קג:ס ס6מיתית ,ו�ת כסדר עג�ת י1ס"ע
סקלמס�טחוב קר1גות�סלוו�ס)

עי

סי

עי
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�

מערכת

י

נהולים

יסמטח'�פי ת"ח�רן סטטרג ספגי%י�חלס ר'
נכתבו בכמהספרים כמו שרמזהי לעיל.
� ט"פ טלית לפרוס מגית
פסטיד י� טסג'ד
ל
,
י
ם
ובבחרותו כתב שימה על
�גן יוח� ��ר סתגס ס:וגר
י .סגי�כ� ר"ת סרטון
חה
מסכהושזמבע
סג
)
ג
י
ל
� למפרט ר"ת �חק כר
בחברה
' ר%וח' ט�
'
ג
הרבלפנבדצאלראי הרב המחבר ופעסיועסיר���ל ט"ר נשח��� סטינ' טסכל"פוי
הרברגי
:
מהר"אא
מפי
יר אהרן שהוא ז"ל היה בידו שימה תו רבינו האר"י �צ"ל שאל שאלה�סמרן
והיה מפורש שם על כל הידוש שמא
�אבקת
ליהיא במפר
מהר"י קארו
�י"
דמאריה עליה הרב בצלאל או האר"י רוכל סימן קל"ו ומרן השיב על שאלתו
ובעוה"ר נשרפה בשרפה אשר היהה ועי'לעיל .וכבר נורע ררבינו האר"י זצ"ל
באי,מיר עם כל ספריו .גם בתוך שועה נולד בעהיק ירושלים ה"ו ומפיוקקי שער
מרן כ"י ראיהי שכהוב שם שאלה ששאל נודע הביה שנולד בו ונכינו לראוהו
החכם השלם הכ:קובל כמה"ריצחקאשכנזי ולראוה מדרשו וביה הפלתו כארץמצרים.
ולפי הרשום בדעהי היתה השאלה בנדון והמקום אשר נהבורד במצרים הישנה
א' שריני ממונוה והיה מצרר שדרים
�
שישה שנים כל ששה ימי המעשה
ד
כשאלה מבלי הזכור שום ספר ,ומרן ימ
יסמטתי יחכם�וקן�חד סרגליס1קייס
יגיי
תשובהו על השאלה וכתב נראה שהחכם ס,ר"י וליליתר.
ל
כח
רת
�סמ
�פט.רת�רכש סר�ק�י
ת כאכלס וסרג מגדיל ��ס רגם דרכים
השלם השואל אמר צד זה משום ס' פוסק לדר
�לי
 6סררכם��ל�יר ס��לפס
ה וכהב דבר זה לצאת י"ח פוסק זה סרב��� סי
וכיוצא כל ההשובה כמעם לבאר דברי כלגיס�ג:סתר1ת וחור מטס לחרת לררי; וצלח
ותי
�
רג
קד
לר
לס
סרדכ� וג� כיי' ית(לס�ל'ס
 .וגור
�
ס טל
�דלך
�דח
�י
השאלה אדני פז סברת הפוסקים היא הסגף ס6ו� �� � לך ככחך
�יתזלף ס7גן'ס גק�ר:
ך �ס�סו
�
והסכים למה שנראה שנמה דעה הרב סלמת כ'
השואלי גם בהקדמה ס' המת ישרים
ק�פ1מ
ח
י
�
�� וסרג�חק פ6מ'
כ
ר
ס
�
�
ו
�
ס6ר
�יוסכ.ס�� סרג סנדול סרדכ"ו
�כלמתם תלט'ר'ס
�
כתב שהי"ל הרנן מונה משני מאורזה ס
����ל כבס"ס�כן ט�כ ס:ס �ס��גיס
הנדרלים הרב בצלאל והאר"י�צ"ל וכבר י"
ל ��
�ירחק ותסס סרג
אינו מחבר �מר�פ סר7נ� ג'�ס�ן סלמס
נורע ששאלו תלמידיו אמא
�גרת.
�
בקבלהיוהשיב שלא טלדגרי י
ל מס�כרחך גוי
מ' מחכמתו הגדולה
יס יכל�
ד
ר
י
י
�ב
י גימ' �����ו'ס כ
ל רכ'
י"
�חטיק גקגלס וחכ'ל' גיס"ר �חק
הי"ל מציאוהכי היכף נפתחיםלו מעינוה להין�הו ��
החכמה ואין בו נח לכהוב וא
סמו גבל סטו!ס כחכית סטיון ותגירי
למצואפיצלנוורכשהקימהן ספחי"ןר,ר
י פקסי יסר גריל לספייר טל גל
�שין
�
יי!חק
מדבר הקה לו מורח
�� גד( מ6ן
ו,עסות 1כספך �����נליו�ס6ל�
לדבר אליהם .ובתחלת דבר ה' בו כתב שכטת סקכ!ס תמסו��ס�ו,ד 1סר6ס�ח�1ס�ת
ו �נ!ו:יק 1ג'ט .טסר;ד"כ ,מסר� �� ס"ס
פי' ספרא דצניעוהאואיזהענינים בחכמת ע.ו:
האמה ומד,רח"ו קבצם ועשה שער אחר ממ"ר כ� עפן .קן כתג סרג מסרה תלן נספר
ד הקדש רבינו מןרס ��ס 1דף �כ ט� �� ס6ר.ך וכתג ג1פ6
סמה שמצא ממהרה י
ט1ג� � טסם� �פומ � �גס ססס,ר1ת סטסס
האר"י כמ"ש בנרפס מערכת חי"ת כטין תסר� �סי ע"ס כ6ר�ות
�
�ס יויט� יכבר נודע דנשארוה
ת' ת
� מס'�חק ל1ר���ל סוטתו מסיס פפספתת
וםץ אג
ר
קטן סאבי ואמו עמרה נשים הלכה לא
ס�ספו'ס נכור סגתי סרב
י
�
ח
פירסה�ל
�ג'ו
.כני
מצרים לביה אהיה שהיה בעל המכס
' טסהכר'ס
י6ת� טכל!ן רפס ספגת סיס�בןית
ושם נתנאל האר"י זצ"ל'בביה דודו הגביר ויל לסרס דרחיס'�רחצןספיית'ס יטרד מסלרדית
ונהן לו בהו לאשה�.ושמעתי מפי הית ר6
�י�כין��ס דגר י:תטירר ארג �ל וק"ל ט6ריי"ס
��ריך גרס
והוא ט6ר'ס כ' טתס קג!ס�ית' רפן ט'לן'ן
קן קרוב למאה שנה מארץ המערב
�� ל6נורס וכפגור ככודו נתטוררתי ,ו6ני ס!טיר�ז
סיפר לי שבבחרוהו הלך למצרים וגם �רה' למס�ן ספק גי כל ס'ו:ביסגין�ימיייס
ל ט! פי וילך דור�ל
לקושטא והיה רגיל אצל רב הנא כדכאי ר"ל .וסוס�ג'ןקיטמ�
הלך רומנים וכשהיה במצרים ירע סנו� גנ"ח�מר 1סג�ת 1ל'לס לטד דוד טס�תתפיר
�
במבהירר"ויר שחמיו של האר"י זצ"ל ורודו ����י לורד ג�ס סוס �כ�פ
��ן�תמ"ס
� סמיך �� מתומר סע�ר .וד� סקס
וס .כ
�'ת � סוגים�ספס.ט סחרור�ר1ח .סו6קצן.
נעל המכס ושמו מרדכי פראנסיס וכמרומה כגח
�
�לס,ר.ך
שאמר לי שראה כן במכתב ממהרח"ו .וסדגר'ס�וכי.
ס ���� וצן
והרב מהרימ"מ בדרש
הלמיר
שדרשותיהורבדףהאקרנ""יג מזבצי"אל סלנ) ב%ףן'יפבוקמ
ממה ששמע
חברו של
�

�י1

�
ת.י

עי

�
�אשכנזים ע"ש
בצפת בק"ק

הגה טנחםציו?

�
רג) ריסס לו פ" מס"ס ט,ד קכלס�ווילג ,הרט�

מהריי ק
רניפאנלטיואןורי
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מערכת

נתלים

י

נו

מהר"י אבוהב,יד) וכחכ פכרח�ז� מסיס היה בעיר ארניל .והגם דאפשר להיות
אבל הדבר רחוק:
מפרס כרס הנמס �תור"יס תמרם
"
ר
ס
י
ו
ו
נ
י
ב
ר
ו
טיל6ס ד6דס .ומרן בב"י כוהבעלי
מ בךכמאיך�ריב"ם)
ך
נ
י
י
א
ר
)
ך
(
ס
�
יסנוק

יי
��י.ןיפ

בישיבה של מעלה זקן בן שבעים שנה.
וכתב במפר קורא הדורוה שהוא חיבר
מגלת אמהר להציל הרמב"ם מהשגוה
הרמב"ן בם' המצוה�עהה בא לידי
קונמרם פסקים שנדפם ברומא שנה קרא"ו
ובראשו פסק הרב יצחק ליאון בכמה"ר
אליעזר ן' צור ספרדי וכהב הפסק שנה
ש"ו וכחוב שם שהיה הושב אנקונה.
ונראהבעיני פשומ שהרב-הזה של הפסק
הוא הרב המחבר מ' מגילה אמהר על
המצוה שכ"כ בהקדמה ס' מגילה אסהר
ששמו יצחק ליאון בן הרב אליעזר ב"ר
שלמה ספרדי ן' צור .נם נראה דסהר"י
דיליאון חברו של מהריי אבוהב משפ)ןהו
ליאון והוא שם עיר וזהו שמבנין אוהו
דיליאון אבל הרב המחבר מגילה אסהר
ליאון הואשם .וכן בפסקהנז' ובהקדמה
מנילה אסהר שהם דבריו של המחבר
כתוב יצחכ ,ליאון ד"י מחמורו ומשפחהו
ן'ציר .וכן הראה שהרב מגלה אסתריי)
מזכיר ס' זהר הרקיע להרשב"ץ שנדפם
שנת רע"ה .ובימי מהר"י דן ליאון קרוב
הרברשבימין לא נהפרסם כל כך הרפוס
מספרי ישראל וכ"ש שלא ראה והר הרקיע
מודפס שרבו מהר"י קנפאנמון נח נפשיה
שנת רכת ר
� וגם משמע מדברי ספר
יוחסין דנפמר מהר"י די ליאון קודם
הגירושכי מהר"י אבוהב היה קמן ממנו
ונפתר שנת רנ"ג ע"ש וא"ב מאין בא
לידו זהר הרקיע בכ"י שהרב הרשב"ץ

�פבחמר מורפינאף
י

ם(ו) כפוקן
י
ד
י
ב
פלוגהיהדמרןככהובבשו"ת

א"חלמרןבדין חרם רבינו גרשון והסכימו
עם .מרן הרב המביים והרב ישראל בר
מאיר ,ובשף'ה אבקה רוכלישלו השובה
סי' ק"ל ומרן כהב עליו בסימן קל"א.
ועהה נדפסו שו"ה בשמים ראש שקבצם
מהר"י די מולינא כעמיר גורנה ויורים
יצחק בהגהוהוו ובהקדמהו כהב הרב
מהר"י די מולינא� הנז' שיש לו שו"ת
וחידושים על הש"ס וה-מכ"ם והיה חוזר
לארצוויניציא להדפיס נשטים ראש קודם
לחיבוריו
�

סגי)רבינויצחמ ברמלכי צרם

שפירק סיף מסכת בכורים
ונדפס סוף פי' רבינו שמשון רט) יכתב
בקורא דף י' שהיה בזמן רש"י .ואני
ראיתי פי' זרעים כלו כ"י להר"י בר
מלני צדק וכהוב שם שהוא הר"י
מםימפונמ.והפוסקיםמייתוהריימס.מפונם
על סדר מהרוה .והרב העשור דף כ"ה
הזכיר לר' ש.לה בן הר"י מסימפונמ:
רבינו יצחק בר מלכי צדק הרב שבלי
הלקם מביא דינין משמו ומהם
בשבלה קמ"טי
� ומר ניהו שיש לנו
פירושו על סוף בכורים ,אמנם הוא פירש
כל סדרי זרעים וטהרוה והוא מהר"י
מסימפונם כמש"ל במערכה טי"ה�סיין
� קיא)
מסרות פי' סורוכ
��ח"נ)

הגה מנחםציון

רבינו

יד) זעו פ'���סטר גס' ר"ן וג���ח ס"ו"ךיגיף גפם פוסרי� סכ' טל סר�יט
ל ג~ס"ל ולאר"י
�
מגלולרגזיו י5תק ר"ל נ"ל ע"ס וגסו"ע��ת ס" ��
�
�מס)
רה)יגד�יג' ס' וסכך סגל����ג'יתסי1
�
) גסתדפחו
רי
�ס שרפס לס' רב"ט) וסגיך גס ס� תת סריס�לפולי ססי'חי גט'
ר
י
כ
.
פ
רז)�ול� לוס ססר'
ר
י
פ
סרן יגס'�� סגכ 6לסריי מכסן דט� ג' כ~ס"ל וסרג סרגי דיל סר וגדול גספרר גדיריתיו ויגופ
ס ג�6ל קסתו ג"פ גחלוס לאפר מסירו ספ5גס פטל
יפת גפרם גלות סשוד'ס פססרד וגסוס�י טרם�ית
�פקופו ותגר תליפס לחיפיס ויגורו�� ולטסות גפר�פר�ספס�קגוו
אגרי וטסו סיחרסו סליו�ל�6ווט
�
�� טדי עורפסיפס כינס רוס פג"ל
�תייסייחרסו ט"נ סחורסיס
ריייו
�סל הגיגו יונס�גחליסי
�
�סלטן סידטס ג �רס6
�פפחגר פחיי ט1לס ומ"פ ק5ת פס' חסיריס
רח) ו6טסר דס�
 6לסלפףפס'���
�
�יאסריפ�לתיוסי
�גספוך
��ך
רט)�� ליל� ��� דיד
�פי'כל מסרר וגפ"סספחי
�
ידפס סו 6גכ� גיח וע' ��סל� גר�פ� �ק�טסיפפוגט סורס ע"ס
די)���ס
�
ירסספירוטולורטיס
ר.א)
�וגס"ס ד'

יי"ת

�ייי6
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סלח)רגנינויצחמברמנחםהיבאה

השובחו בתשובה מהר"מ
� ריב)
ד"פ מימן התקכ"ב

�תיב"ם)
סלט)דבינויצחמברמרדכי
�
סיין ר3יגו יעקר�ר מקיר ר"ח)
סם) כ2ן:ך"ך יצחמ בכמה"ר מרדכי
מתתיהו צורף .הנה באה
תשובהו בסוף ס' שלום הביה למהר"ם
�
קאזיס ז"ל כ"י
ן
סמם)ך:נינך יצהמ ב מרן הלוי
מזכירים אוהו הראשונים
והרבה מביאים משמו רבוואתא קמאי
בס' תמים רעים בכמה מקומוה ומהם
�
סי' קכ"ב ומי' קס"מ וסי' קפ"ח
סמנ) ךננינך יצחק בר משה מויינא
�
עי' רנינויגהק מ�יינ�
סמנ) כנכ2הך"ך יצחמ משעז�טייו
�
מ'�נרסס ן'��סר)
סמי) כשדקך"ך יצחמ נוניס נלימונטי
�
טיין�טרסגולך כת"נ)
ממס) מוהר"ריצחמ נינים ואים�עיין
ניח יחק נח"כ� י"ג)
�עיין רכינו
סמו) ךגני יצחמ
�
נרסס ��יתוין)
ךבב)ך
סמו)ך,נינךיצחמנ
�ני�עייןגרוי
סנסף�נה"
ממח)ןקךשבני2בהממבע�טייו מ'יכייס
וכסן מרן מסר"י קררו) היי)
ממט) ך:נ'נך
י בהרר בן
מנ
הראב"דונגלהאליואליהו
זכור לטוב והיו תלמיריו רבינו עזרא
ורבינו עזייאל רבוהיו של הרמב"ן�וט'
�
ר3יגו יכרטס�כ נית וין)
א
סנ)דקנ
דתכ:
ב
�רזכש'י2
�חיידמ"ים)"י
י
"
נ
ס
י
מ
סנ"ל)
טיין

נייד

ייבקק

�י

נדורים
נג�רבינ
ו יצחק מסימפונם שמביא
בספר שבלי הלקם והמרדכי
בכמה דינים הוא הר"י בר מלכי צדק
כמש"ל�טיין ר"י�ר מלכ' לדק� ובם'
�
שבלי הלקמ מביא תשובות מהרב ז"ל
סגנ) כמה"ר יצחק עינקינירה�כיין
�
מ' ממס ע,גקיכ"רת)
סגנ)ךננינך�� ושבזז עצך מביאו
הרב ראשיה חכמה והוא
תלמיד הרמנ"ן וחיבר מפרים הרבה.
ובכמה ספרים כ"י כהוב היד"ע והוא
ר"ת הרב יצחק דמן עכו ,וראיתי בכ"י
מפרו מאירהעינים לפרש סודוה הרמב"ן
וכתוב שם יה"ב שנ"ר דעה"ו .ר"ת יצחק
הצעיר בר שמואל נ"ר רמן עכו היו.
ומהרח"ו�צ"ל במגילת סתריו כ"י מביא
� יטז)
ממנו הרבה ענינים
רבינו יצחק דמן עכו .כ' בסוף נובלוה
חכמה דהיה הלסיד חבר ובעל
�
מודו של הרמב"ן

וראתי קו:טרס.ס ג� ממזו מסטוי1ת �� ע1סס
1
עןיד .חכמת ס�רוף וכ�ס �י 1מ�כ.סומגייסי
סו�ת ופט�ת .אודע ד:רס פעוית סלמות�מסת

ק דמן סגו
כ�ר ס6חר1ן מסרכ�ח
�
�כריס ס� מכ��ס�מ"מ מו"ס סחסי 7כספל
�
ן סק1ר 6נסר י
חסד �גרסס מט.ןס ע.
� דמ!ר1ף
מס בי"ס��תו מקמות מ,ס�מסג��עת���
ממט ס�ר1ס.ס�וט�עומס ממזו
ססמות�.מפן'
ד.עת פעמת סכמות �� י
���� ממת סוס
דבר�וי�� ברורות ��� גד
כ1כס 1גי�פסר�ו
סרג'נ ט1כ נרע ��פחות�כ!
 ,ירטי�כ� ��
יח� �ק!ן ח"ו� .עס גל וס ס�ס רסקי לסטתדל
יד.עתס גדי�דטת גדלת ס6ל ו�ס'סגן סעס"כ עם
יתס סמס'כ'ס טטס כיך.טת כתר' תורס �כל �
כד'�עסת מטפס עב� מספר מנגס וכן סרב יוחק
דמן עגו חוכר�ס.ות 1מקוב( מרכותיו חכמת ס5ר1ף
וסיסכק .כס ���ן� ע�ג'ס�מג�ס � סטעולות:
ומעגו ג'
�ודורכי חכם מופלג�ורך גסויס כטרי
ספירת לפר
פזינל תכפת�לחריף ייסתפפ
עתו
ג%גפס ��וכ� 1כט1סזר מת
�ח,זס�.כן
הסרס סעע:ג כ' מנם��� רכ גחכתם � ונמד
�
סכין �תטסק כס�רכו כ' כ:פם�1כר
ס
�� ססכ� �ת:ו מסך סערן ממכס ����

שטיס

ישן

י6

הנה מנחםציון

�ייי'

חירכס

�ערס"י טיכס פ� ז"פ מ"ג�טיס
ר'ב)
"י
�ת%רס :ריכ
י�כס�ילשןיסף שח"ג סירקחי
ד)
ריג)�וככ"מפ�ייייח
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ז"פ ל5חיל
�
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�� כן ממחגר

�
גרור טמירוכ�ו סר'����תומת�יפריס�סלט)יסרי�טי
 3לשו"ת�יח רוכל)
רפו) �ד"ס תפלס�פ
�י 5כת"ס�ס�ת סלו ספין יגספרו סיח י!תס פל דלדוליכ' כס סחי' גס ס' גרית
סלו' לג
�יל���
ג' פיר1סיס כ6ר עמק עס"ת וכקר כהוגות טרס����
יחילרות י!תס
ל
ל
י
�כ�נרי
ל�פר1
ג6ר לחוכות מרקק�פסר ��ויטרגך סו 6סק
�סיר
���� מוס) �� מיסד ��
יסגסי
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ירג
�
�סליי�,גס ת" סי פחד�לתך�וקרכן �חס וספפ גכתיגיס
ללשיי לרפפ' פ"ס י
�
�ל סר
כסלסג סימר �� ס'סלסיי'ס לסר�דפן טגו שס"ק
ל ספות גסס
�ספייש
הפז)�עמ"ס כרנת
�
פפל"מ מעל" ד'סריתוי נסח� ס'�ו!ר סח"ס�נרסימת סרכ ת1סרנ"רו"י)
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�כרס וירוח � לכרות�ת"ס כבכח סתורם סק7ו;ס
�ן �ר1ףל��ת6
וס�ת�ת�סל�����מןס�רפ

ו��כל כק� מו"ס�ס��ן �תיות�ת1ר� 0ת1ת
סס;מייס ספגן גונת ממיכל כסס �כן�ס סבתיות
ר1ח�ת פ�מ�ת כ' ג! �ת רומות כנורתם�שימיות
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רו"י

מאירת עינים שזכרהיעיין

�
מלירת עיגיס נחת)
א
ת
פ
י
ס
מ
�עיינ
סגד)כמך עמאר
�
ק' ן'
���
�עייזמ'
ה
סגם) ןץ"ךיו
"קעקריש
בם
יו

ייברק

ס"ט

�י6

כחס��כתכ
ן �מ
ס�
ו �ודע�כם"ריוריסו
�ו6ן
�י�ת'ות �ת1לס�מ�פ"ך עומס סס ומ
לחסג1ן
�וי,ן ס :רכוך ע� כ�לך .ום�ג' לב�חד
ימ
ומיק
כ'� �� סמ;כ1ן מכון וחסרירכס .וחי כטגי' כ'
עכ1ל כס"ך טרמת .שגס ככמס ��� �גסוף �
עיתם�� ומחתי כספר �נכרטס פ� יכמקוס
��ק�סר גדפ1סכתיג��חעסי
���כ' גס ש"ס סער
�
מלכר�ס,ר'ך עפן

עי

�
ךגו'ס

מתגן לנקט כת� לכ'��� פ' מחות�נטן

נרולים

ובעניז מפר
במערכת מ"מ מ"ש במ"ר��טיינ

ממ� ר1וח�6זג חקירת סר6ם�ס�מ6חר ס�
תגרך נוחן�כ חוקר נקות�מ��ל'ך �תפ� גנקו'
ספת'ס ו ד
� מ' ס"ס��כקם ����חם1כ
�1רע�� וס'�ודע תע�מ1ת
�תתס1ג'�ג�ן�כ
ג!כ 1ס
מ� מסקנות�כ � 1ר��נך�כ� ס"ס מתקר; סמו
גכ'גו!�� גכר � 6חג'�ף ס'תפ� כקו
�,ן�כל�
המע"ס .מכר כתגו �ופרס'ס ת'רון�וט�.ך� פ'
ס6מ1ר�ם ט1ג טעם כ'�� כס�ת ��� גתק:ן
מעוררר1ח�ת��� גחותס�ת'ות ממוטרפות ותגועתס
ו0ג"תס וס ג,ס וע�ו�תסו �ר1ת ח7ס1ת ע(ילך
מריכת שמרקחות ומס חישת מנום�פ'�עת �רגע
סו��5ר1ף�ס סמיותלסמתג,ג
 ,גסתו רגע וג'וקר
����ריך�סתפ
� ככטו' כפתים גי חון מערן
���� סער1ס סמתפ �ס
��ר� 1ר1ת
סתפ(ס ו0גקב0
כס�ת�ת.כות כ�ת�ת קד �ת מט1רר כרסן �תס1ס
כח ח7ס מסלגכס ס:עס'ת כסגלת רוח תפת ס�תיות
�
פ' מ!כ�עו(מ1ת כרגע ססו6
 6ג(��ס
גגר�מ:ו כתנךדכי ��ו���קי
�� וקמות�וטן תמנע סו 6כן ��� וסטעס �
�תיות ותיבות פסס יעוררו רותג'ותס וגס יסיח תועות
ע"ס כסר;כתס �ג( ����� ��מי;�פ'מ,כ
כלנע���
סעוימ1ת��ל1ף ססס סמ'וחל�סר
���ף ם��כין מ"מ
ג�פןכ סק,ר 5כתורס
י �ת'כות עקמן סן סן�מרגכס�רגגת�ר1ת
ס�ת'ות

ורוחג'יתס� כרי

מ

יוי

סגי) לכהר"ר יצחק עראמה שקיל
יסריבהדיההרבהמבי"ס
בח"א סי' רמ"ד .ונראה שהיה נכדו של
�
הרב העקירה
בגז) כמדץך"ך יצחס מאטי�עייז

מגח) כמדץך"ך יצהמ שאררו בי

נהנאל ,הובאה השובתו
במהרח"ש ח"גסי' צ"ו:
אב"ד מפוונן
סנט) נמהך"ך
�
סיין מסר"ס זכומ)�יי
מראנסיע נספר
סס) מהריר
פני מלהישאיזה תשובות
מהרב ז"ל ונראה מפני משה ח"ב סימן
ע"ו שהואהלסיד הרבהגדול מהרח"ש נ"ך
�י�
וע"ש סימן מ"ח וסי' מ"ם
ן
י
י
ע
�
סס� רביצחקז'פרחי �עמי
�
מ�ת ח"כ)

יצחמ
יצחמ

' פתחיה�טייץ
ססכ) רב יצחמ ז
�
טעמי מ�ת)

ססנ) מהר"ריצחמ

בכמה"ר צדיק�

לב הוזכר בשו"ת אהלי
הםמי' קי"א ושאר מקומות ובשו"ה הרב
הסביך ובשו"ה בשמים ראש בהבה"ה
סי' קסיו והוא קרוב למהריב"ל ומזכירו

הגה מנחםציון

לשבח

����רג1
�ולק וכ1ו�נ� תימ'ל 1ם(�ג�ן גע! קיקיון
�ס
��קר 6ר�
�� 1חתר כר-ס ר6ס יסף ען מס'�וע'�ק7מת ס' סערי�ון�מ0ר�ט) ונס
ריו) נדן�כ
יוו"ס ע!י
גל1
�
�'
 .ס� וג
�
�פער ט"ו ספן תמ"ס
מקרוב�לפס�ו ס�ת כ6ל נחק�ויען תר�ו)
�מנית ע"ת ח���ר הי"ד:
לרומס ועח"כ ס'�� צע"גמכ"סלק�מ"ג סחז; ססג�
ריח) כתמ"ס פגי

�חק

וז

ע,

������

סי

סמג"ד

��

� ����
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�

מערכת.

י

גדולים

לשבח בח"ג סי' ק"ב והובא בהשובות סטו)ראינך
בעל ההוספות הוא
אבקת רוכל למרן סי' קס"ה�
א
ו
ה
ו
ל
א
ו
מ
ש
ר
ב
י
"
ר
ר"י
הזקן יכר) והוא בן אחוה רשב"ם ור"ח
מסך) כ:כ1דץ"ך
טיין סרחלכנון כח"ב� וריב"ם והוא נכד בת רש"י והוא אבי
רבינו אלחנןוהיה נכדו שלרבינו שמחה
ססס) כמהך"ךי2בח
מ מארך�ט" מרן בר שמואל שחיבר מחזור ויסרי תלמיד
�
מ' יוסף קברו)
רש"י .וכ"כ ר"י עצמו בתשובה הביאה
�עיין המרדכי ריש מ"ק וז"ל ראיהי במחזור
סמו)הרנינך
ממורבי
לריט) וימרו שים
�קני רבינו שמחה מתלמידי
�
נ
"
ת
כ
ס
ס
נ
ענווךי
רש"י וכו' ע"ש ,ומכאן השובה מהרב
מפכי ב"ח בא"חסימן צ"א שכתבררבינושמעי'
מסו) דץר2נ
� רכ) חיבר מחזור וימרי ע"ש .וההימא על
טיין�סיוו; כח"כ)
הרב כנה"ג בי"ד סי' ק"י אשר בתחלה
מסת) ראינ
ך יובדק מאנפאנטון חשב שר"י בעל התום' בן רשב"ם ושוב
ק
ח
ו
י
.
נ
ס
י
נ
�
ו
ג
י
נ
ר
ן
י
י
ט
אמר שהוא בן שמואל אחר וכן מצא
מאר"י די�י6ון)
� רכא) בספר יוחסין ע"ש והוא דבר קשה על
איל גדול שכמותו וכבר אנכי העירוהיהו
�מסט)ראינךי2בזץ�נך
בעניותי בקונמרס שיורי ברכה י"ד שם
מ יכב�
ה
י
ה
ן
מ
ז
ב
ברגלוני
סי' ק"י ע"ש באורך ,ורבינו ברוך בעל
הרי"ף וחיבר פירוש בפרקים
ממסכת ההרומה הלמידו ומזכירו בספרו בשם
כהובוה ומהם ניכר תכמהו .כן כהב
ת רבינו הקדוש .ועיין במהריק"ו סוף שרש
הראב"ד בס' הקבלה ,והוא חיבר אזהרו
.
ב
"
ק
ה
"
ו
ש
ב
ו
מהרש"ל
סי' כ"מ כהוב
ף
"
איזה מקום בינה כמש"ל במערכת אל
הגדולים ששמשו לפני ר"י בעל ההום'�
סי'�זסרותכח"כ) והרמב"ןהיה ממשפחתו
� וראיהי כקובץ ישן כ"י שכתב שרבינו
כמ"ש הרשב"ץ בתשובה ח"אסימן ע"ב
יהורה מפארי"ש ורבינו שטשון
ד
כ
סט) ך2נינן י2בהמ בךראובן נור 3משאנ"ץואחיו ריצב"א המכונהר"יהבחכר
הרי"ף�עיין סערי:
תלמידי ר"י הזקן .וכתב מהר"י ק�ל�ן
� רכג)
שר"חמקינון שמביא המרדכי היה תלמיד
לססי כח"כ)
�
ר"י הבחור .עכ"ד קובץ ישן הנז'
סט�ר2נינ
ןיצחמ מרךנס2יך הוזכר
ויש לו כטה השובות בס' וצופה הייהי להרב שיירי כנה"ג א"ח
י
סימן תמ"ז סיף הגהה המור שכ'
שבלי הלקט ח"ב כ"י ומהםסי' מ' וסימן
א שר"י הבחור הוא בן אחוהו של רבינו
מ"ו .ואפשר שהוא רבינו יצחק מדיפיר
שכתוב בתשובות מהר"מ הקצרוה סימן הם ואין זה ר"י הזקן שכתב הרשב"א
עכ"ד .ועמו הסליחהדר"י הזקן הוא בעל
�
קל"ר שיש לו הוספוה
ההוס' בן אחוה ר"ה .ופוק חזי במימר
ן
י
י
ע
�
י
ת
ב
סענ) ך' י2בחמ בר ר' ש
קדישין הרמב"ן והרשב"א בחידושיהם
�
רניגו יסעיס ס~קן)
בכמה
ם
י
ב
ה
ו
כ
י בר שמואל
דוכהיבעל י"
סטג)ךנבינךי2בדזמאבירש"י�ע"יס
�ההום� וכן מבואר
�� הזקן הידוע
בהקדמת
הגה מנחםציון

יצחמ

יצחממאבאליייי

יצחמ
יצהמממחי בי

יאך2נן

דיט)וסגלכ
 .טכס ��,ל� סחס'ל�פטר �ס ג' כ"ת�ייל ס� מ'
�
�
רר) ס' ט;וגס גסס מ�קלו פשט לי��� ע"ז-ת סל;ג� תט"נ וסליג� ח�
�י"ת
רכא) טג�ס נסס סגרן מק6סטיי
��ולל ס' ק"ג �פטר גר' רג"ג ,וקפול גפי�פי(�� ר� ן' גיקטן�
ן קל'ס'ן כ" ע"ס�ככ��ו"ל סי' סט"ר
�
וסוףגס 1סי,תסין ור�ת'�ות ,וסי ,גב' סג�ס וריח�יס'
דבב) גר,לו��סו 6ססטעת'ק סיכו
ת רס"ג מערכי�עכר' וס" ג"ג פ"טן גדול ע' סקדטת ס' סטקח
ותמגר טרס"ג וסרג
�
ם� וע"ג מכ"כ ��� ��� סק�ל
�
רכג)
�� ס��כקתל עם ססמ,ך מיריו ג6ן
רבד) וזקרת ג"כ כסס ר.כ"ם כר"ת
ט
ו
ל
י
ן סרמ��לס"ט ס� מ"ג) גמס"ס כסס סרס-ס �סגו
,
י
ג
גוט:ו וגרס כוסס��ן סרס ון 6ינוס ע��כ"ס גטרךג'�גט,ת פ' סכע� סי'�ו"ן ע"ס �פי� �ק מס
סטקסין מן סלט� �ט� כוס ככן
סריכ"ס ��� פר"ת סג"ו ,וסיס�קר 6ג"ג גסס רגנו סקסם
�עטו"ו
ס" �ס�

ו"ע

�י
ויפ

,
י

די6

��י
�ת
ס

די6

�ו"י
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מערכת

י

בהקדטה צדה לדרך וכ"כ הישב"ץ
נהשובה ח"נסימז רם"ו שר"י בר שמוא
שקירין אוהו ר"י הזקן בעל ההוס' היה
בן אחות רשב"ם ור"ת וריב"ם נכד בה
רשי ע"ש .ור"י הבחור הוא ריצב"א
אחיו שלרבינו שמשון משאניץ וכוהבים
עליוריצב"א להורוה שאינו ריב"א שהוא
רבינו יצחק בר אשר הלוי כמש"ל�סיין
�
רניג 1י5חק נר�סר ס(ינ)
ועור הטיהני על הרב שיירי כנה"ג שם
שכתב דר"י שכהב המור הוא ר"י
הבחור מדלא הקדימו לר"ח .והרב פר"ח
שם נדאה שמסכיםעמו דמוכח שאםהיה
ר"י הזקן היה מקדימו לר"ה .וזה אינו
כי ר"י הזקןהיה כן אהוה ר"ת וגם אם
בונת הפוסק על ר"י הזקן בדין הוא
להקדים לר"ה דודו אחי אמו
�
ר
ו
ג
י
ר� גרסתוי( ��� לתג כס'ס ס"

גטי

י"ג �עת סע1ל רכה)�גג' ר��ר סמ���ס
�
טקס ט"מ

סטם) כלנ"מיצחמ בר שמשון הכהן
חתןטהר"ל מפראגוכי)
�סיין
טסר*ט�מרועגכורנ ועיין�יכ1מ מיס מייס
סעכמ רז 6נח"נ)�

סטי) נ*דחך"ך יצחקז' שנפי�מייז

נ6ך �חק נ6ר רחו3וח
כח"נ)� רכי)

�טייו מ6ס
סעו) נשןקך"ךיצחמ
�
סטריס כח �

שני

גדולים

מטח)ראינך יצחמ משפירא יפח)
רבו של רבינו אביגדור
כהן צדק שמזכיר הדיר בשבלי הלקם
תשובות והוראות משמו .ובשבלה קמ"ב
בסוף כתב משם רבינו אביגדור כהן צדק
�
בשם רבו רבינו יצחק סשפירא ע"ש
סטט)הריב"שגיבינ
ו יצחק בר ששה)
הלסיד הר"ן ורבינו פרץ

נח

הכהן ורכינו חסדאי קרשקש כמבואר
בהשובוהיו .רכמ)
שבבוא הריב"ש לאלנזיר לא נהגו בו
כבוד והלך לעיר לאמדיי"ה ובזוהו
והחרימם .והרואה יראה לרשנ"ץ בתשו'
ח"א מסימן קנ"ח ואילך שכהב שנתמנה
�
הריב"שלדיין ע"פ המלך ובלערו וכו
ויש לו השובוה ג' חלקים ומרן בב"י
מזכיר השובוהיומח"ג*ואניהצעירראיהי
השובות הריב"ש כ"י והם חלק אחר
מקובץ ספר השובוה הרינ"ש שבידינו
נסדרי .גם ראיהי בכ"י פי' הריב"ש על
ההורה ממאמרי רז"ל ופשמי הבהובים.
גם חיבר חידושים על ההלמוד ורבינו
בצלאל במקובצות מביא קצה מחידושיו
�
הריב"ש .מהרים אלשקר בהשובה סימן
ליב כהב וז"ל וגדולה מזו
כהב הריב"ש בהוס' רכתובוה שלו וכו'
ע"ש .ומרן הקדוש בשו"ה אבקה רוכל
הנדפסוה מחדש כהב בסי' ע"ג ועל
כבר אמרהי אליכם פה אל פה וגם
במכהב לאמרכי מורי הרבהגדול מהר"י
בי רבזלה"ה היה רואה השובוההריב"ש
ומומך עליהם יוהר מפוסקים אחרים
שבזמנו והוסס סברתו יוהר מפומקים
�
אחרים עכ"ל
וכבר רמזהי לעיל דברי ריבוה שעברו
וניכר מהשו'
בין הריב"ש וה
�רשקב""אץ ושאר דוכת.
הריב"ש סי'�ה ום
כי רבי דוראן שמזכיר שם הוא הרשב"ץ
ומבואר בתשובות הרשב7ץ בראשון סי'
קנ"ח והנמשך ושם סי' קם"ב כהב
הרשב"ץדנשהנוהעניניםלמוב .ובהקדמת
הרב מהר"ש צרור לספר התשביץ אשר
לסמה תתמו ג"כ כלרבני אלגזייר כהב
כיהריב"שסילקעצמו מהרבנוהולהרשב"ץ
הניח המעלה לשבת על כסא ההוראה
�יל)
ע"ש

וראיהי בקובץ ישן

הגה מנחםציון

�
וכה) יועת נעטור
ו3טסס"ד טעס כוס גמח"ג גחסגו �סרס וכן �ע �ו'ל' סט�ח
רכו) וס� ממפלס מלרך סוח"ט
ריג6סל סט�,סו6סמו� ס"ת מלר"מ נ"נ �� סתס�ס ס' חתן�ט.ס
סרג ממסג � ממגיס וסגיה דוגס
מו
לי
סגס' סכס' טע:ח רו 6וחוו סי' גסמ"ס מ1ע סס:י�ק
ל"ו לפק��סס� וסו
חו"י
� ���
�ו
�ת ת' ס
�
פטל כטר6ג��כ סכן ספ"ו)
ערמוסס"תי
� תק�ח וגמ"ס התש סלכ גע(�����
�י
�
רכז)�� כ6ר�חי גסח" ס' ג6ר1ת סלתנו�� לטו כעס"ק
ס � נמס וכר
���� רכ� סמתס ��� ס:ט� גסס�וימר
וכח) התגס כן�עקב כסגס1ת� כ' ססו�6
� �מתקו��� כתתו סר'כ� כע( סת1ס' דם" ג"כ טסט.ר6
ו ממס ג� ט"ס וגס �סנ� וס
�
�� סגוגר גסס� ג��מ� י6ף�גגר�וגר�ס� ס" ר� כגר כתב מס גסס סתוס' עס"ת לטניס ס"
�
וכש)��ע��ח נס סרסכ�גין ר�תי 1פוכר גתסוכ1ת��זכס�עריגת�ת'ס סי'�מ'ו מ6ס סיס
�
ול) קטטר סם גס' ו6י� �� ע"ח �תו�ס' קס"ה)

�י

עי
י געי
ס

געי

עי
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�

מערכת

נרומים

י

סם)ך:נ יקלוןיאך הלרר מייירמיש שהרבהנרול מורנו שארנו כמהר רישראל
ואבי זלה"ה היה משבחו שעל היוכ
�
ט" רם"י סי'�ג"ך וכו�
בפסקיו
אל האמה והלכה כמוהם

ימךהלדי

ספ�ךצנינך
בהשו' מהר"פ
בכמה דוכתי ומהם בהשו'
הקצרות סי' פ' פ"א וסימן קנ"ה ומימן
� רלא)
קים
ספכ)הבנינ
ןיךרדץם היה בשנה צ"ר

לאלף הששי והוא תלמיר
רבינו אברהםבן אסמעאל הלמיד הרשב"א
וגםהיהרבינו ירוחם הלמיד הרא"ש רלב)
וחיבר ספר אדם וחוה וספר מישרים.
וספרו מלא טעיוה המעהיקים כמ"ש
הרלנ"ח בהשובה סי' ק"מ .ועהה אמת
אגיר כי בא לירי ספר מישרים כ"י
ונשהוממהי על המראה בראותי כמה
�
פעיות והשממוה יש בדפים

סטנ� קמרן קל� כסס יר1תס עט'ר� וגן גסס
לכרס סח.כר 1כ�ר וספרו גטו סרג מסל"ס ימס
סלכגר'לסרן �ג�ת"ס��1תגקס 1ג'סיכס ס(מערס

��גד ,סחג1ליס �טעט טמר טס' מ.סריס כקר
� סג1תג דעת
סרס�ת.כ1ת מלפט �ט�ת' כמס ויט
לג1תי��� �� 1גד סר�ס גטו הכתכתי כמקוס
תר� .גתכ טסרס�ס �ס סוף ס" קג"ב�ע��ס

מכוין

ושקיל ומרי עם חמיו הרב ממה יוקף
ועם מורנו הרב הגדול שארנו מהי"א
יצחקי זלה"ה בם' זרע אברהם .והוא חיבר
ס' פרח שושן סובב על ספר גנה וררים
והרוב במ"ש עליו ולעצמו הואמציל .נם
חיבר ב' חבורים מדרושיחםיברוקראם שערי
ספר גדול
הורה שערי אורה� .גם
משו"ה וקראו שערי ישועה שני חלקים
ושם שקיל ומרי עם רוב רבני הדור
�
רפקיע שמייהו
מס� כ8דץך"ך
אלמךלי�ע"ז מ'
�
איר דיכוט.ן)
�פז)כהדץ'יקשמעאלן'ולכמון�יבר
חרושיםעל הש"סועל הרמב"ם
והזכיר מחידושיו בחידושי הגדולים
המועהקים בהחלה ספר מעשה רקח על
�
הרמב"ם חלק ראשון כאשרעיניך החוינה
ספה) כ8ן:ך"ך ישמעאלחנינה�עי'

ישי

סרת"ט מפלגו�

�
וסמוך יותל טסר'ג"ס
מסט)
�יןלכהר"ריושמעאל
ג
ץ
ד
ו
ה
כ
ה
ה
ע
ר
ש
י
ספנ) מהר"ר
הכ
ני
ו
הןכחמ"נ
חיבר ספר הזכרון בארץ
�
טיין�רט י5חק
)
ג
מצרים שנה הש"ג והם פסקי�ההלכות
י חיבי בלשון קב ונקי על סרר ההלמור ונרפס
ו
�סד) מהר"ר ישועה הל
שנה קרי"ה ,דלג) וכתב הרב בהקדמהו
הליכות עולם

בדרכי

הגטרא שנהרכ"ז ומרןמהרויי קארו חיבר
עליוס'כללי הגמראועליהםחיבר מהר"ש
�
אלגאוי ס' יבין שמועה
ספכ) נ8זץך"ךישרעה שבאבךיריע
זיין היה אחד מרבני
מצרים ובן טו"ב שנה כהב פסקים והיה
מרצה אוחם לפני הרב גנת ורדים כמו
שהראה בספר גנת וררים .והיה תהנו
של הרב מסהיוסף והוא השתדל להדפיסו
ב'חלקים.והיהעניו ובעל מעשים ומהנהג
בחסירו'והי' סופרבק"קמצרים וכשנתמנה
לדיין הניח המפרוה משום להא דשחדא
כמ"שבעניותי בם' הקמן ברכי יוסף ח"מ
סי' מ' אוה י"ג .והיה הרב הנזכר בקי
מאד בדינים ובמפרי הפוסקים ושמעהי

.
י

שהוא ממשפחה טנוגי מהונים .ושמעתי
כי מראש מקדם היה כהן אחד מעיר
מאנג"א שנתישב בינונים וממנו הוא
מוצאה משפחה טנוג"י .והרב שמואל
הכהןוהרביהודהבנושהיומרבניירושלים
עה"ק ה"ו�בזמן רבינו מהר"א יצחקיהיו
ממשפהה�� ועד היום היא משפחה
גדולהמיוחדת ומיוחסהבעירתוניסיע"א.
והרב ישמעאל הכהן הנז' חהום ראש
לרבנימצרים בהסכסוה שבשו"תמהיאנ"מ
ח"ב סי' נ"ה .ויש בית הכנסת נודע
במצרים שהיה מתפלל בו הרב הנזכר
ונקרא עד היום על שמו
�
ס� ה"ר יוצעיה
בחר"נ)�אבא מרי
עיין תגיף�

הגה מנחםציון

הכ"מ

רלא)�גטרדכ'ח�ן פנ"ס תרט"ד�ק"ס תסק"ו�ר"כ כע"ס סתגמס�רגו ק1ר�6רג�����איגר
יכ��סיר �פר.ס
גססרג'יו�סי
רג��וסף גסס רג� פורח וססס"ר גשת�
ר ט"מ
�
ן רל� רלב) �
�טי"ודרטטסמ"רי�דרכ.
ו���ח�חג'ידגר
�
דברי סר�מ
סיו
י ס' ולט שטת טל ס"טיס' סג"מ פסת פ" סגדה ומלגות
�תק"ן)�
וצג) גסמי
ליסוטת
י'וו5ר�
�ל

עי

גת1ס�
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מערכת
ס�דןג"כןישעיהבאסן�סי'�חמי
חרס � פיד)

י

�ח �

ס5נ) כןהך"ך ישעיה ברדק�עיין

גדולים

נפ

הפליא לחבר כסה וכמה חיבורים ,הוס'
והשובוה ויהר חבורים ,ולא נדפסו כ"א
הוספוה רי"ר הקדושין .ומקרוב נדפם ס'
המכריע וקצת חידושי הענית ,אחר זה
ראיהי עור פסקי הרב �ל לכל סדר
נשים ונדה בקובץ אחד .ובסוף הספר
כהום ועל אני דודבן הרב רבנאישעיה
זצוק"ל מודה ביום זה שהוא ב' בשבת
יום הששי לחרש אב שנה חמשה אלפים
ל"בלבריאההעולם שקבלהימיד ר'יצחק
בררבישבתימעיר קפואה שלש אונקיאות
זהב עריים מעריים מוצים של סקיליאה
ומכרהי לו בהם מ' מועד כלו ום' נשים
כלו עםנדה כלםמפסקי אבא מרי וכהבתי
פה בירי להיות לו לזכוה ולראיה והכל

על ההלמור כסה מהדורוה ופסקיהלכית

רב�ח 6ממנחל ד"סוחזם
� רלה)
�
סייח וכו
הראשךן כתנ
ם5נ)ראינן
�
�
ו
"
ה
ר
ס
מ
6
ו
ס
ס
מסרס
ז'סר ���6ד6דכ .והוא רבינו ישעיה
ממראני .והוארבינוישעי שמביאיםהרא"ש
ושבלי הלקם וספר תניא והמור והפוסקים
והוא הרב המחבר הום' רי"ד על קדושין
הנרפס ר"ה רבינו ישעיה רמראני ורלא
כמהריב"ל וכבר על זה ירדוף הקור"א
דורות והש"ג ישי"ג על מהריב"ל וחיבר
ספר המכריע ואני הצ
י
.עיר ראיהיו כ"
שריר וברור וקיים
�
ומזכירו הרב מגלה ספר
ם
ג
ראיתי קובץ
השובותיוכ"י'ובם'האגורמביאמהשובוהיו רבינו ישעיה הראשון ממראני הוא ניהו
רמוביר הרב שבלי הלקם בח"א
ועור יש אחי פסקי שבה עירוביןפסחים
,
ב
"
ח
ו
ה
ז
ו
ר
ו
ר
ב
ו
ם
ו
ש
פ
כאשר
ת
חולין על קלף כ"י מהרב ובהשובו
אצלי
ראיתי
הרא"ם ח"ב פי' לנה הובאה השובה פעמים רבוה בכמהענינים .וראיהי להרב
� שיירי כנה"ג בא"ח סי' ש"ך הגהב"י אות
ן שם
רבינו ישעיה להר"י אור זרועעיי
רבינוישעיה תקן הראשון ממראני,ראיהי ה' שכהב ולדידי חזי לי שהרב יאשיה
עוד להרס �ל בכ"י מלבד מה שכהום כשנלי הלקם צ"ל הרב ר'ישעיה
שזכרתילעילי פסקיו ליומא כהובוה גיטין והוא ריא"ז או�קנו שנקרא ג"כ הרב
נדרים קרושין נדה�כחים מנחות המורה ישעיה עכ"ל .ועמו הסליחה כי במאי
כריהות מעילה המיר .ופסקי קדושין הם רעסיק הרב ברין המוחסלימונ"יכן כהום
פסקי הלכות קצת בהרחבה ואין להם בהדיא בשבלי הלקמ הנדפס דף י"א
יחס עם הוספות ריב הקדושיןהנדפסים .ורבינו ישעיה כהב ע"ש .ומ"ש שהוא
ונראה שהרב ז"ל חיבר חידושים על ריא"ז או זקנואין כאן ספק ררבינוישעיה
התלמוד ופסקי הלכוה .ובתלמוד חיבר דמייהי הרב שבלי הלקמ הוא רבינו
כמה מהדורוה כמ"ש במסכת קדושין ישעיה הראשון הזקן ולא ריא"ו כמו
ישכהגיהי במעא
הנדפסהעם הרימב"א והומפוח ריב .גם שבהבנו.רלי) ונמרומהל
ראיתיבכ"י פסקי הלכות קמנות להרב�ל שהרב כנה"נ לא הגיע לידו שבלי הלקפ
�
הנדפם וכש כתיבה יר
ע"ד הרי"ף .ועוד ראיתי נמוקי רבינו
אחרון הוא
ישעיה כ"י על החומש
ושם משיג כמה ס5ו) רבינו
השנוה עלפי' רש"
)י בחומש�טי'ן גחוקי
ריא"ז פלח) שמביאבשלמי
סח,מס כח"ב� רלי
�
�
שהרב
ל
"
ז
ם
י
ר
ו
ב
ג
ה
ג
ת
כ
ו
ן
פ
ו
א
ב
�
ח
ר
ס
מ
ס
נ
מ
סו 6מטרם
יי"יא
ה
ג
ה
ם
ה
נ
מ
ציון
ריר
) נפטר ס' תק"ד ורמח� תגמידו�פטר געה תק��� סייע�ף �לכע'ס�ט�כ כק"ק ט3ר�
�
רלה)�כ�ק�רעסי 6כסג"מ �כוס ו� ו� ז
מר י1ס כ' ח' �ר תקג"ט�ן סמ�ס סוס וסי' �� ס(סג6ון
� �� סטי�סרט ו"ן �עמ"ם טון גוס כסנט
�
ן כסיף מס�
וכי
�סס �.גסר
רלוו)�ועכ(ען( מררע�
ס סכיך טמע פ" עס"ת �פטר �
�ת .תכריך כת��מן �סן כתת הס'
.
ד
�
�
�� �ס" תח�
ג"כ סרכ�ג
� מוסר�ס�יפס'ן ו� כעת ג�ר���סר נקומגר:יסמייפת
ריט(י��כת1כ 1פיר1ס�1סג7ס כב' מסדו
רות ורתמתי טקסס �סעת'קס��ע-ס מערמת
�סגי6ס�כיס"ד
.
ס
1
ר
.
פ
�ר1ף��
 6ט(
ס"ק קר6ק�6ס' סס�ן) כ
ס( סג7ס כטס�כק�פסח ����,ג'תגיי
��חד ג� ו:קוגיס

יציעיה

ישעיה

כטס��� טטל' נ�ס וטמס"ס גסקימס כ6ליכ1ת
�
רלז) וכס"ק ע( געסס"ד סדין כסרר ססמ1ת ל� דטר6גי ג"פ� ,
ת"כ�� ,ס רק�חד�י�י
ע וכגרוין גרפס�י1ג טס�� ל"י מעל6גי�ר� קטתי�רגיג 1זלחי'
�
מגר�וגי�ק1כיס �� תקות��ם
רלח) גס�ר
� מ1וי� ס
� ק1ר.ן �ת 1נסס סרי�ו�ר"ת ר
��� ורש ט� סכ"ס) �כ3ר סטו גוס��
���עד ס:תח(ף�מס וס כוסעס'ך��סי'�ו סקי"תכסס ס�ת טסר"ס
�וגייןס"סויפט"
ס סטחגר

פי

� סל6סון��
ר� דסר6ג' פי' סת1רס .ג' ר

�
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�

גדולים

מערכת

��� ך6ןס .והוא נכרו שלרבינו
יה הראשון .ומ"ש בדברי ריא"ו
סרענ
ויש
שבשה"ג מז"ה הוא מר זקני הרב .וכן
כחובבפירושבשלמיהגבוריםריש ברכות
וכ"כ הרב כנה"ג�בח"מ סי' מ"ו המהב"י
אות ליב .ועיין מאי דכהיבנא בעניוהין
לקמן במערכת השיין בס"ד�טיין סלטי
סנגורים נח"כ� וראיתי בכ"י פסקיו לכל
סדר מועד וכל מדר נשיםוכל מדרנזיקין
וברכזה הלכוה קמנוה וחולין וכהוב שם
פסקי רבינו ישעיה בן אליה ושם מביא
מפסקי מז"ה תדיר� רלי)
פ5ס) כנדץך"ךישעיהכנפךאכי�עי'
�
מ' יוסף מטראגי)
ו אזולאי�טיין מ'
�� כ8דץך"ךישעיט
���י גר'תרככי�
שנרסס
הואכהן�עיין ת'
ס5ז) ב8ךקך"ךישובי
�
נרסס�זו�י תחר,יקום)
הלוימבראה
כ5ח)מהריר
�
עי' מר 3סיסיות�ח �
ימ)
כוו"ה יקטע"

ישעיה

י
ה"רזויבהמ"ס נכ
באר
הב"ח והם

היפב על ש"ע או"ח הראשון הי' הולך
לא"י ובעוה"ר בדרך במלון נשרפו הוא

ואשתו ובתו ש' הפ"ג רמא) כמ"ש בהספרו
הרב פנים מאירוסו בספרו כתנות אור
�
פ' שמינ .ע"ש

ס5ט)כ8דץך"ךישעיה פנלהךרדךיץ

הוא הקדוש המפורסים
בתפוצות ישראל היה אב"ד בק"ק פראג
ובק"ק הראשיות שבאשכנז .ימב) ועלה
לעיר הקדש ירושלים ת"ו והי"ל צער שם
מתגרה צר הצורר על הארץ ככהוב בם'

חרבות ירושלים ועלה לעה"ק פבריא
תוקרב ודיהה מנוחתו ימו) ודלא כמ"ש
בס' קורא הדורות דף מ"ז ע"ב והרב
חיבר חבורעלכל המרדכי ומקרוב נדפם
בנדי ישע על ספר מועד .וחיבר הגהות
על ספר עמק ברכה ברכת אברהםהגאון
אביו .ובעה"קירושליםחיבר שער השמים
בכוונות התפלה .וס' שני לוחות הברית
חבור נורא וגדול כלול בפרד"סוחידושי
דינים וכללים ומוסר וכל סדר קדושה.
והרב הן בעודנו בעה"ק ירושלים חתם
בהסכמה מ' אור החמה למז"ה וישאצלי
�
חתימת ידו הקדושה
מהר"רישעיה מנ"להורוויץהגאוןהחסיד
בעל של"הבןהגאוןמהר"ר אברהם
הנו' בכל הארץ יצאקו ההלתו וקדושתו
וקדושה משפחהו הרסה והנשאה הפלא
ופלא מיוחמת ומקודשת כאשר כהבהגאון
מהר"ר שעפפל בנו של הגאוןבעל של"ה
בצוואתו הנדפסה בסוף ישנוחלין דפוס
�
אמשפרדם
הגאון בעל של"ה בא�עה"קירושלים ת"ו
שנה שפ"ב יום הששי סדר מה
נורא המקום הזה וזה שער השמים ומפני
זה קרא החבור שער השמים פירוש
וסודות התפלה וגםהשמיםגיממ'ישעי"ה.
ונדפס ב' פעמים באסשמרדם ובדפוס
ראשון יש שם הסכמה מהגאון בעל ב"ח
ומפליגבשבחו.ימי) ושם הסכמתהגאונים
הרב תי"ם והרב מה' יהושע מקראקוב
ושאר גאונים בתוך�מנו ואחר ומנו
�

כתבנסיר סדורות דף קג"גטט(ע"ג סמ� גכתכי
�ס סיס .נדמת
מחסיד ל'�יג��� ססג�ן ס
רות�כן כ(פסוקילות�וי"ןת,ןטסמ�ס .ור"תספס,קיס
��� כס"ס ר"ת גן �גלסס סמוי עכ"ד.
ססס
�
���סו 6ס�
וסות�� ��וסול ל"תכןהכרסס
תימסי רגוקן ונדו(גת,רס�� כסמג"ד
�טי
�ממ
ולגי

ס"

עי

הנה מנחםציון

ג6ן כסס כנס"נ�� מו"ס מרכל ג7גר' סל�ו סכסס"ג�� ר"ת מר וקני סרג ו(פ�ו�ע"ק ע( מחזית
�
ט"מ כס' קנת קג"ב סקג"ס דס� פותר סם מר"ת מורית ורתי' סכוי ע"פ
�
י סרמ"ט ס"ט וי"ל אר"י כר'
�י
קת
ד"
סו
רלי) וכ"כ�ס
� טטר6ני סי' גר גרתי'יר
� ססכ 6עטר6גי
סי' �ג נכר נוכר סמו ,ותגמע
�6ית(וג"ן) וגן כד' פט�ע�תס"ו) ח"
�רנ
רם) ונסס"ג �ייו
�ג מערכתיו"י
לת"כ�י סמסטר נ"י כטת סחורת' הגר" �גר6
�
רמא) ווס ס" גיוס נ' �ר וכק"ק ט6ס(ו 3פ��סקי חטת"נ ג' ט"ו)
���� וגע"ו��חסי' ר"פ�י'
כמ"פ
רמב) תפעיל מסרס� ����כ1ין�עסו"ת טסר"ס טס"כ
י���נ6
�
ר
וס
גו
�ס ככתל� ונדפס ט"מ ,וכטת גדפם הנסותיו טכ� מ
ס"
מיר,ס
סרס ר'�סטי'
למג)�גערט ט'�יל6כ' גסספ7ו סם לנפער נ'לוסת"ו ס"ט� ���,פ לחרי �ס' ספ� נט� טמנו ססגמס
ת סס1סל �
טיס חומל יג1לס�מלמ"ק�ד' פר6נ) וגס' ספ"ג סלך�ילוסייס ינס' ספ'ס�תפסיכ'
�
ם ט"מ וג�ס�� ס"ן�ש' סומלזיון סגלתן ס" קמ"ר)
�רוסיי
חמסנכפו טס ע"ולגגיס וגמכו6ר�ס' חרטת
��� חוורתריתס ט"מ וגזונס'וויסעטידיס כ'
צמד)�ג' סם גוס� ק(סי סיתם� מתוך סס'זול סוס�ן
ו�י גפף ישע ללמיטלסירריייית ג'לדותו ונסגיל וס�ס 6לגוצלי
ת ל6ס"ק כסוף
דיגיו
יהיו ט"מ ו�רט כירך ג' טל גרכות

יסה

סינינ"י

יחורי

סי

וי6

עי
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י

מר�סר�3תסי7מס'
��� מק"ק סמ�סז1רףכסס"
�י'
תוסג בק"ק�ייו:סט6ט ד�עו כסכ�
ו רות ויזפת
מרע גו קר' וס� נטמת סר 3סן"ס ורמו בפסוקי
רות כא' ע"כ ממעתי .וככר ידעת ט"מיכינו ס6ר�

ת�ג��ת�טעמ�� 6
ו� חסמת�קר'�ותלעע1י1
עס"כ ��.כפס סדגליס ורקס�י�למר כי ר"ת ח'
פסוקי לות ס6ייס כ1וי"ן�ס �ת�ת �סעף כ� כמו
�� � וחס������ ותמל �� למער� קרי
מגעו עס"כ וכ,ס �רמו � סרג כזוכר ונרמז סרס
קעתו
�

ת) נפהך"ךישעיה

בדולים

ם

מהראי חיבר שערים באיסור והיהר
ומזכירם מור"ם בהורה חפאת
ובדרכי משה ועיין לקמן במערכה שי"ן
�
עיין מעריס כח"כ)
מהרא"י חיבר פסקיםוכהבים .וכהבהים
פרי מגדים הנז' דפסקים וכהבים
הם אחרונים לתרומת הדשן .וליחהדיימ
נראה דלאו מילהא פסיקהא היא דיש
קורם הה"ד אחרונים כמ"ש הרבהנו'
עצמולעילעל השובה הרשב"אוזהפשומ:
ג כ"ת����ס.מן ק�ג סכתגסיכך
ור�ת'יסר

ויש

ש"ל הורוויץ נכד
השל"ה�מיין�יח סקי�.י
����ח �� ימה)
�ג' מ0ר ��סרסכ"ן ר6וי�פסוק כסרס�ן�נד
דפ

כזהך"ם ישךאל אבא

ככוסו �מ�דעכו
בזמן מ0ר � ס6עפ� סמ0ר�י
ה�
וגו'
ס0רסכ"ן
ממנו�לכ� 0ע"נ���
ב
ר
ה
ו
מהרחיש
משפס
וכן�ר6ס מסתימות �לי מ0ל � דודג'��כרת6ר
ס
ירכלי
צדק והו,כר כמה וימני ומהם בהשובוה סרסג"ן �ס מזכירו עב��נר6ס ��� ממן ס"ס
' פ"ר מסרסד"ס ככמס תס1כ1ת�לכ�1ג6ון�סר�
מהרח"ש בח"א סי' מ"ו וח"ג סי
עי0
�
סיס ממרק תס1נת תרומת�ןסן
�ס
ובריש השובוה משפמ צרק ח"א�
�
�
�
לחכתסכת�ר�
סמך
� מסרס�סונוחריו סרב פ מטס לסרן ח"כ ס"
תג)�כזהך"ך
המכונה מהר"ר � גס מלן �תטוג1תי1
י ג'לוסין סי' ט' ספיג
נ
י
י
) רבו הוא ככ �
וכתב ססר�ס תופס דגליו כמלג�ת
ו
מ
י
אימרלאן
�י
ע"ס ,וס
תר
מ"
�מ0ר
�י כתר 6כפימיל ומניס מסל�י
הלסיד הלמירו של מהרע מרומנבורג סיס נימי�רסג"ן ,ד0רס�ן נח גפסיס טסת
�
דהיינו שהר"ר יואל אופנתיים הלמיר ומסל�י סק��טר' עם מערי� שפטר מנת�
ל"י
מהרים וה"ר עוור משלעזיא תלמיר ת"ר ומסר� מ3רונ 6מוסמך ממסרן
��י 0סנתלי"ג ג �
יואל ומהרא"י הלמיד ת"ר עוור ,כ"כ מ1ר"ס סוף ספר�וחסין עססיפסר�מ0ר � לאלויס
לועסות�חר סרסכזן�מ"ס�י
ו�� מ0ר � כגרי
�
מור"ם בסוף ספר יוחסין
סרטכ"ן סיס מוסרו �ן�תסתפק כוס כ' סרסג"ן
הרב מהרא"י חיבר שו"ת תרומת הרשן ומסר�י גבס ט1ר6נ'נייסו מגססס
� גזמן�ת�7ר.חוק
ואינם הלכה למעשה רק הרב עצמו עלה סמקומ1ת��י � ר6ס תסוגות�רסכ"ן ונס פסוע
ונסהפ"ק ופחח בהשופה .כ"כ הרב ש"נ מ6ד ומיסוכגדין סקוסיין כסרסנ"ן ד
�י����6
�
ג1ות.ס
י"רסי' קצ� ס"ק י"מ והרב ביה שמואל
מסר�י�ידט� מס' ססמ1טס מסרג החסיד כהר"ר
�
ס
ה
א"הסי' ק"ל ס"ק כ' והרב שער אפרים
ו
ג
�
�
�
�
��
ר
ע
ס
�פליס
כ"ן
�סרכ מסל �
���
קכ(ס מעסית �עת�רסויוק
�
ע����עסות
סי' מ"ב ושאר אחרונים
לחכמתו
� רמז)
ת
ו
.הביט והגה
ועודחיבר פוסהקהיגםהווהכ
י
ר
ע
ש
ל
י0ר6י

גדי

גיזי

ישראל

�טיין
לשערי דורא חיבר חנ) ד:ךננ ישראל
דורא
י�
7
נ
כ
ש
א
�
מקר
מס'
ס5סירס)
לאחרונה כ"כ מהרש"ל פ' ניד הנשהסי'
מ"ח והביאו הרב פרי מנדים על י"ר
החומש חי) מהר"ר ישראל באמן�טייו
בהקדמהו .ובאוריםעל רשייבפי'
ן
ס
ח
�
�הכרסס נח"ל)
'
י
מ
ג
"
י
ומרן בהשובוהיו רינ
י יקגררושליןהרג הה"ד תכ) מהר"ר
א
ר
ש
י
לק(בנבכשת�ע"
ה
�נ ט� הפליג לעשו
� ימח)
בית יסר וח"כ)
וכ' מהרשר"ם בהשובה א"ה סי' קנ"ה
ןהיה בזמן
ומי' קע"ו ובח"מ סי' קכ"ג ררבו מהר"י תו) מהך"ךישךא
ל"בשנימ
ק
י
סהר
כאשר
יראה
מאיפאצק היה מחשיב דברי מהרא"י
כדברי הרא"ש ועיין להרב פרח סמה הרואה בשו"ת מהריק"ש הנדפס מקרוב

אהרן ח"ב סימן פ"א
�
יראיתי כמה תשובות להרב ז"ל
רמס)יאנ
בכ"י
הנה מנחםציון

רמה) וכד"ק נו%ס� �פגיק ופ1ונ�6מק1ס סג"מ ידחק ו�
�נת 1ידע(
רמו) ומ"ר �ג1ר �� גד� פדור מסל"י כל סתחי' כ1
�כמ"ס��� � כס" ס�ס
,
ט
� ר�
�
םס
ורגו ר' סוורמסיעויעןסי' �ד'ק מלגולג�כ�נר נ"מט6ט תפירתס
רמו) טסו.ת � לס"ס�פסק'ו ס" ס� ע"ס�
רמח) �� �ו ס( גע( כנס"נ ומזך תחת סכיו נס.ותו�ן נ"ך הס'
�
כ6ומ.ל וממד"ס גח"כ גר6ס יר
ג�נסת'סי' רק ט"ב�כנס"נ ט"ס�� מיס סי'�מס � קחסינ�סותגכ"6י
� רמט) כסו"ת
�
ן
יטקכ ס" ח"ן

בסי'

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

�

מערכת
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נרולים

בכ"י ומז"ה בהגהוהיומביא תירושידינים
מטנו .והרב הגדול מהריםן' חביב בם'
מהי
גם פשוט סימן קכ"מ מ"ק קכ"ו כהב
וז"ל וכן היה רגיל לחהום פה עה"ק
ירושלים היו גדול דורנו הגאון הישיש
כהר"ר ישראלבנימן ולהיהוכן הדיינים
המצויינים כמהריר ברוך בנימן ובנו
ההצ"א הנצב"ה:
כמה"ר ישראלבנימןויל כלםהיו חוהמין
בנימן חסר ומינה לא הזוז עכ"ל ,ועיין חינ) כזהך"ך
י,שךאך
באמן
י
ט
מ"ש בספר הנחמד מנחה שי על שם
מעימריכ'נה"נ�ינד)
בניסן ומ"שאני הדל בקונמרסלדוד אמה :תיר) מהר"ר ישראל במ'
ם
י
י
ה
תו) ככ~הך"ך ישראל בנימן במ'
�
�ו מ' ח"ס�גנגסק)
בנבנשת�ע
ברוךבנימן�ע"�סגיז�
מהחקך
)
ו
ט
ת
ב
כ
ע
י
ל
א
ר
ש
י
י
אלגאז
בעל שםמנב
תת)כפותך"ךישךאל
הרב החסיד אב"ד ור"מ
סק
.
ם
י
ח
ג
ע
ס
נמת
טיין
בעה"ק ירושלים ת"ו רנה) חיבר שם;
�חי
� רנ)
סוס
)
כ
"
ב
יעקב שאריה יעקב נאוהיעקב מדרושים
ישראל בעל ילקומ חדש נחמדים ומחוקים ושו"ה בהחלה נאוה
חט)
כמדקך"
י עיין�נקיט ה-ס�ח�� יעקב ,ארעא דרבנן ,אמה ליעקב ,ועוד
חי) מהרייר ישראל מברדנא ונא) לו הרבה חבורים בכ"י ביד הקדש בן
יאי"ר הרב המופלא ח"ק אב"ד ור"מ
מניא דבריו מורים בדרכי בעה"ק ירושלים ת"ו ונדפם ס' גמ מקושר
משה ובהגה"ה רנב) ואני ראיהי קוב
בם' נאות יעקב הנז�
ץ להרב בנו
ו
נ
י ר"ג) והוא נסמך למור
י
"
ר
נ
�
השובותיו כז'
והרבטהריי ז"ל הנז' מר אביו היה נכדו
בשויה
כדמוכח
י
"
א
ר
ה
מ
ו
ממהר"יויייל קנ"א ובפמקים וכחכים של הרב הגדול מהר"ש אלנאוי בעל
מהרי"ו סימן
�
ן שמועה וכו'
יבי
מסהרא"י מימן קכ"ו והנמשך ותבירו
הניאו
היה מהר"א
מפראגו�השובוהיו חט� כפותך"ך ישראל
מהריר ישראל מברונא נדפס
בחלק ד' מהתשב"ץ מור
בשלוניקי אך עדיין לא באו לידינו
�
�
היאשון סי' י"ב
ן
י
י
ט
�
גלונן
�
ח
תי� כמ7קך"ך
מהר"ר ישרארמאירמזרחי
מהר"איצחקי זלה"ה היה מר שנ"ב וחתנו
ומהלמידיו היו תהנו הרב החסיד �ד
מלמד והרב מהר"ר אברהם קשטיל,ואחרי
מופלג מפמירת הרב מאשר נמצא מכהבי
הקדש הדפים רב אחאי בנו הי"ו פפר
אורים גדולים ומורנו הרב הנז' היהה
מנוחהו כבוד זקן ושבע ימים באייר ש'

חיליהן

כעבין

ר יסרק( נחת)�
ו

�
ט"ן גד הכזרחי גח"כ)

תיג) מהך"ך ייש~רצאךל~זאבימייני חית) מהר"ר ישראלברמא
�ירדי
הריע�לה"ה בן הרב
מוריאר�עיין סתע1ן

הכולל מהר"ר בנימן זאבי בן בהו של
מר זקננו הרב חמד לאברהם�לה"ה הי'
תלמיד מהריש אבוהב אחד מרבני עה"ק

�
נוו'��� ק5סטיל6ן)
חיט)מהר"רישראלמזרחיבןהגאון
הראים יש לו השובה
בהשובוה אבקה רוכל למרן ז"לסן' ק"פ
ומרן השיבעליו בסי' קפ"א ושקיל ומרי
עם הרב מהר"א מריוים צרפתי הרב
�
המחבר ברכה אנרהם

חברון ת"ו ותהנו שב הרב מהר"ר אברהם
קונקי בעל אבק סופרים יאבק ררכים
בכ"י וחכמתו וקדושהו נודע ביהודה
ובישראל גדול שמו והיה רב בעה"ק
חברון ה"ו כשלשים שגה .ומורנו הרב
הרב
הגה מנחםציון
��ת�
 1סג�ן געס�ת טיל גת'ג'ס ס"ס �� ט��פטר ס' תק"כ ו
רנ)�ט' מקימת ס'�גין וגוע�,תיט,י
�
ס' ר"מ
� רנא)�� נעיר גר'ןס' ק"מ
גרפס ע� סרג ט�ס�סע"�ג7יק�מוג�כ1ג תקג"ג)
ונפטי
רגב) עי"כ��ח רפ"ח ועסית טסר"סטין �
רנג) בגר גיפס ����1ס�ו:יק' תקג'ח סע
�
� רנד)�גסגס ט-ן מס
יגע.ר סטעט'ן ס' כת"ר
לח"ג

�
רנה) וספנך ו' תמו תקט"ו
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נאגארה�טייץ

הרב ישרן
ישראל גרבוני�עיין
חג) מהר"ר
�
מ�,מה גדניג�
חכ� מהר"רישראלנתן��נמיך
�
נה"ב נקיה)
תכנ) מהך"ך ישראל סךךמ�ע"מ'
י-

נשרים

�מירות יסר� בח"כ)�

ס(מ:לגריד.וט"ןמ'יסר�
סכגזי כ' �� וס סו�

תכנ) מהריר ישראל פואה�עייו
�
מ' חיים כגרגרת)

י�טיין
הכד) מהריר ישראלממהי
�
טנ,דה�כר� נח"כ)

מכ� מהריר ישראל מקרמויר
����ח��
עי' סנפה
חכי) כ~הך"ך ישרא?בן מהר"ר שכנא

שקילומרי בתשובותמורים
סי' כ"ה ובמרירות יאנח על פמירתאביו
� רנו)
ע"ש באורך
הכז) כודהך"ך יששכר�בער) אב"ד
דק"ק גוריציאה במדינת
פויו"ל ,ינז) תלמיד הרב ממ"ע כמו
שכתוב בתשובותיוסי'ליבותלמיד מהר"מ
יפה בעל הלבושים כמ"ש בספרו בכמה
דוכהי .חיבר הומפוה על ההלמוד במקום
שלא נמצא הופפ'ה וחיבר שויה וקרא

מא

הראשונים .ושלח החבורלעה"ק צפת אצל
גאוני עולם והסכימועליו כמבואר בספר
הנוכר ומכללם מהר"ם גאלאנמי ומהר"ח
רופא ומהריר מלימאן ומהר"ר מסעוד
אזולאי .גם מהר"םיפה רבו והרב קרבן
אהרן ושאר רבני הדור הסכימו עליו.
ובהשובוהיו המצא שרב גרולי הרומה
שקיל ומרי עמו כהלמיד אצל רבו .ובסוף
ימיו קבלוהו לרב בק"ק אשכנזים אשר
בצפה ה"ו וחיבר מ' צדה לדרך עה"ה
וכתבי הרבנוה שם בם' צדה לדרך .אך
בעוה"ר נדרך הלוכו היה קרב קרבןלה'
�
ועלה לשמים
הכה)ךננינךיו2שבךהלוי בריקוהיאל
�
עייןקפירס' סתרומס�ח"נ)
ואלה שמותהגרועים הבאים בו בר"ת ולאנירעו
לי בשמם הפרטי לסררם במקוטם כפי הראוי
האות,
באות ל' מ' וש� רנת)
והצגתים
בסוף

וכן

�
הכס)ר"ינחמ"אנך)ר�לינום�טיין פענחי
רנט)

א ים) בפתקיו פרק
ח� דןך"יז'יחיי
המפקידכןכ' סדר הרורות
דף קע"ז ע"ב משם פרח שושן .ובפרח
שושן ראיהי שהביא שםדברי מהר"ר הם
ובהוך דבריו שכיר דברי הר"י ן'יחייא

בפסקיו ע"ש
�

מהריי הכ
נ)ת�י
הומ
�כח"כ
יוסף

כסא)
�טיי�גי

מפרו באר שבע .ומבואר בהקדמהו שקרא ת� כמףזך"י לןמננרךזך יסב)�ט"ז
ההלמוד ומפרא ומפרי ומכילתא ומפרי

הגה מנחםציון

�
סךמ� מפ6ג�

מהר"י

רנו) ג"כ סמחגליקען ג�ת ס' �מוסר��מ�ס כגספק
��טר' עם מור"ס גיסו ע"ס ���,גסתע"ן
��ן כתת,
�
�ג,ס 1סרמ� ו6ך�ג�
�
ם תל6ס למו"ס מרסססר� תס1גת1
ס.טכ כס"ת סרמ� ס" כ"ס�ס
סי
חר סס" כ�ת 1ותן בסי' �� ג"כ�� מסס ����� סג,כר ג"כ כם�ת
� ג.ס 1מסר�
סיר
יכ.ו�ג�ס7ר 1מתסוגות
"ת
ןםג
) וכס"ס�ס(ח 1מ � סתס1כ1ת�גיסו מור"ס��� �כח:ס�ס6ר 1בח"גמכ
טוג�נ"י
�חר סכ1ן,ס ס"�סמס�סרם� ו��כ� ט( סתסוכ1ת מס" ע"ס עד ס" סמ"ן ע"ס ומ"מ סגרן גע(
ט"י
ן תחת רג.זו סכ��כי1
נ'ת�סל'ס כק�טרס 1מעקת ס�חס'ן�גס מ"ר כבס"ק �וספ1ת ר'��� ר"מכ(וגיי
�
��ינגורג
טיס�� � רגז) מתם �ע�סגל כער גר'�ור טרנס
רנח) � סק1ר ���6סכמות גבס גר6ס�ס מ6ת ממחכר גר"ת�סחגס סמכ7ר כ"י גס�ור 1סמ7ס סנים
ס7גריס ג6סר ממס גב' טתרון ,ועתם�ף ג' עלסגי
�לקחת ,טכס�מרת' לסזימ
��פתור �ותס�חת
�
כמ�ת��פורסו�מעם כמגסת� ו6תס תחוס
סןגר'ס גכר6ס�ס מוזחת� ,סר
רנמ)�� דס� ר"ת רגיל�וסף מ6ור�
� נ,כר"גת1ס'�סגת�� יגמות כ"ז ח�ן �ט �קי"כ�וגח.ס ��
�ם
� זקרך
ת(מ.ז 1ס( ר� וע"ס ס.סר ס" תר�ג וכרוקחמו"ס תע"ס וכס' סתר1מס מ"ט�ס"ח�,ף ל"זס
ר3יג :יטקכ מ�ר�זם ויפמ"ס כס' עמק סכג 6תמ"ס סי' כ�תו ומן עוד � סס" זקרך ר' �� מ6ור�נט
ך ריכרד ,וגס רכיזו ככר סור ס" גקר 6ג"כ ר'�טקג
ן �� תתק"ן גיוס ס:גתר
גר' מקיר אסרג
�י�ו
סמי�סזמ
�
ק מ�ר�ס ע"ס
מ
י
י
� גס רג.זו
מ�רן�ט�ע� � ס"ס) וגתוס' מוחות
�
דם) ר"ת סר'�וסף ן'�ח'י 6מנר פכק' סגמ' סת 6סדרי ,ת(מ� סרסנ� ו� יסו"ת סריג"ט סמ"ס
�
רמא) ר"ת ר'�וסף מגסן ע:וג' גסם-ס גגי �� �� תוירת גד��סל� וע� ס"�� ספ"ג וספ'ע
רטב) ר"ת ר'�עקל�ומקךוו 1גסמ"ס טטמ' קע"ת � תסקס מס� 4ו ���3מ"ט) סונף�סס"ז מערכת ת'
�
� ולקמן �ת מ' ס�
תו"ך ע"ר וע� ס"סי

סי

�סריי

סי
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�

מערכת

י

ן ממג)
���
תלנ)כמדתך"ירינג
�עייןת'

�
סטר עריס)

תלנ) כמהר"יז
'מניר בסוף שבועה
ו הדייניןימד)בלשוןהזה
כהב מרן הקרוש בב"י ח"מ סי' צ"ב.
וב"כ מרן בי"ד סי' רכ"ח וכן מצאהי
בשיפת הר"י מניר .וכ' הרב כנה"ג שם
הנהב"י אוה קצ"ו שהרב משפם צדק ח"ב
סי'ס"והבין שהוא מדברי הרשב"א ואינו
כן שסיים והוסיף הרא"ה והרשב"א אינו
מזכיר הראיה ב"ש לר"י מניר המביא
דבריו אלא הם דברי מרן ע"ש עכ"ד הרב
כנה"ג .ובכלל רברי הכנה"ג בחפיסת
לשון מרן כהב בדברי מרן וכן מצאהי
בהשו' הר"ין' מניר והוא מ"מ בי בב"י
כהוב בשימת הר"י ן' מניר .והוא ע"ר
שכתב בח"מ סי' צ"ב הנזנר ועההראיתי
בהשובות הריב"ש סי' שצ"ו הזכיררבינו
יצחקמנירנ"י ,וקרוב לשמוע שהואהר"י

נדורים

מניר שהזכיר מרן וצרקודברי הרב כנה"ג
שהשיג על הרב משפם צדק בי"ד סי'
רכ"ח הגההב"י אות קצ"ו שנתגלה שהיה
�
בזמן הריב"ש
תלך) ןקךננ מהת"י מכנרתני יסה)
שמביא מרן בב"י .כהב
הרב הרדב"ז נתשובוהיו דפוס וויניציא
סימן הקצ"ו דהכירו בעיר עז לנו צפת
ה"ו והיה חסיד גדול וירא שמים ובקי
בתלמוד ומדרשיםוהיו בדורו גדולים וכו'

�
ן שם
עיי
�עי'מסרסד"ס�ימו)
ח5ס)כזדחך"יסכזהש
ן�סיין קצורר6סית
ח� כמףען�ףנשריימ
� רסז)
חכמם כח"ב)
�טייו לניט�נרסס
ת� הרייו' פלט
� ימח)
� ביתזין)
י�טחן סנ"מ נתכלל
תלת)כמןןך"יכ:ךכמ
�
טר6כוטו

כ*

� רב כהן צרמ גאון הזכירוהו �נ) מךכהןצדמ

ממט)

השובהובשבלי

רבוהינו בעלי�ההוס' מסכת דאיהו ניחו רב כהן צדק גאון שהביאו
�
מיכה דף נ"א
� א)
ההוספות והמרדכי
הני -כהר"ר
הגה מנחםציון
רסג) ר"ת ר'�רגל�סלפם) ליינ
ו פ'�גרת סרת� ס�ו �ס�ת דגר��� סי' רט"ו ורט� וגרב-י��ת
סי' רג"ס פ"ס וגלוחו
�יפן סי' גס ר' יסוסש�ליג)לייגו יסוגף � גדכייס גגכור גדול וגסו"ת פיס
�
�י"ת סי"פ פ"ס
י*
ת ר'יסף ן' מגיר י�
י"
רסר)חר
�יפט"ת יריג"ססי' פ' סכ' ג1ס"ל�חיקירתפריו סוחיסר'�וסףו'פיירי�

�
יספרסו���� ומס בסי'�ל"ו שגיל גס סס ר' עתק ן' פג'ר ז"ר
רטה) ר-ת ר'�וסף�סגגדרג' �� מפ1רסיס ו�כ 6גג� ב"פ תפרט מס' מק �ת כ"ל כטל ק1ס"ד�ג,טן
�� סי' דג מ1ג0ק מ1סל� וס" שמר
�ססי 6ת"ג סל סרג פסר��סכגדרג' ספכ� סגיי ס��וע-ל
� פיו וקות ד'�פ� וגסו"ת פסר-יגי רב סי'י"ס כ' לסרלכ.ת גוס"ל
�י5תי נ' פפרסיס מ"פ סרט פו"ס
וטטספי' �
' סס"נסי ותכר אור"ט פגרסי1ר6
�
�גן סר�פ וגו' ט"מ
יוסף
�ספרת נ
�סכידרי
�"ס
�פסיסיפ"'רעסירימלססייי�וסי'�תפ"1יתספי
רמו) ר"ת ר'�עקד סטת �� גס�ת חנקת רוגל ס" ר"ע
�כ;י"ןונוי"ל��
ופירץ
גקיס"ו דטיסר�פו
�דפןחגריי ,יוסג ב"ר ספ�למפיט ,ופור סס כ ר"י
לסייע
סי'�פסכפירפין ורק ס" פחס �ט כסס ספו"ס לרפו גוס מר"ת סור פרפ ופסס סוג וכדי סטי' לו
כין פיגיו תפיר ס"ס גס וע"ס טל ספסרר כ"יכי ל6
י'
�
לו סרית פפ"ס ספח' לטיל ס" רנ*כ ט"
י
כסר
�סלנ
י
ר
י
�
סל
רגו סל סלג פסרס"ך וט"
�ת ס' סל"ת ט"ס
���
'��� חפנםלז6ר"י �ל
רס� ר"ת מ"ר יפקכהיייו כפפ"ם קרר ר"ת עטתיס
�תיי1גי סגת ליוסר
תלפיד פרפ"ס �ל��לי פל�יסידס פיייפי גפו"ס��� פי' פו 6סר פפסכי"ס לכ' נגףרגייס
�נייחן סגודרקיעות סל
�תפלין ט"ס וכ"מגרפתי��� פפר גתרגיס ט"ס1
לפסר"ילרפיפיסינסו"ח דכ"םסי'��
��� סספס פוג6יס
רסחן ר"ת רני יוסף ן' פלט�ג� ל0זי 6ג6כוזר0ס ריס�סטר ג'עטיי
ן ספס��תן
�� פטפיס גלי נרכסויזל ופ"ו ס6ל סר'�כרסס
'�� גן פשע למסור לו פפתח
��� נר"י�תיר
גין פ"ס וכךיפש גס' תפיס ��יכס'
�יוחסין פיס�
י
י
י
ר
ריטן ר"ת ר'יסף לרפי�סי' יוסףידידי'לרפי כתפ"סכיף
ס כוללתסלוד ומיריםלדגר גפתוומת"י:
א)עי�ין כ6ן ספקכלל זסגיס ס"וסר' סו 6כפפג'�ר לסזי6ככינרת ר*ס�גלוןסידפס�,סר�וןי
� גן���
פל�חר רב פססגלון�ד�תיפ.ח ופיל�י"י
)וזסגי סי' כר רנ יוסף גלון דפופנדית�6ד�
�תרס"ו)
ופ'��
��י"
�
ט�ס' פעם

כיי

יסר,

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

מערנת

גדולים

כ

מב

נ) במהך"ך כליפה מלב מק"ק ירש"יפירש שם חכם וכהב סדר הדורות
היכח"כ� דלא מצא כן ברש"י ולא וכר דכן כתב
אגאדיר�עי' קבונק
רש"י בנימין סוף דפ"ה :ב)

מרככמרכמפ*ןקרךן*

�בדשי שם חכם .כהב הרב באר שבע

י אשכנזי�עיין�יא
� מהר"ררו
�
��כח"י)

נ) רב בז ברשום בן בהו של
הרמב"ן חיבר פי' הכיד ושאר

רדי

והוחקיו2יחרשב"ץ

נ) ומהרד"ך בהשונוהיו שקיל ומרי על
�
ייי
ד) מכהר"ררוידבשיייר
ן חהנו של הרב
מהריראברהםאליגרי כמ"ש
במפר לב שמח .והביא השובת מהר"ר
� הרב פ"ם ח"ב ס.מןס
� והרב
לוי הנ
�
המחבר משיב לו מימן מ"ח
ס)מהר"רלוי אב"ד ור"מ רק"קקאדני

�רי9א)
ובהשב"ץ
�צא
ח"א סימן קל"ד בהג"ה שם אהה מו
ן
ון
ו
הקרביי"ם הללושיש להרשב"ץעםרלב"ג.
ורלא כם' קורא הדורות שכהב שרלב"ג
ן שם ובמפר
אבי אמו של הרשביץ עיי
טיין טטרת ר5ס ועטרת
יוחסין .והרשב"ץ חיבר ספר לויר; חן
�
הפ5רח�ח �
�
הגהוה על פירוש ההורה לרלב"ג
ה
י
ה
נ
נ�כמיקך"ךררין'חביב ברפיי
ן�טייןרניגו נרסוס
�
ליארנם~י
ב
ר
ה
� ד)
דמהר"י בי רב בן
מרר סנ�ס)
מהר"ין' חביב והוא מיוצא .ספרד ובא
ם�עי'מגהת
�יי
ךהיה רב בעה"קירושליםרבויה בשנים ב) י) מהר"ר אופנה
יהדס�ח"נ)
חיבר ספרהשוביהובסוףקונמרס הסמיכה
רף שכיה ע"ד כתב אם היה בחיים הרב ח) כמדקך"ך רי!נ אב"ד ור"מ דק"ק
סהר"ר אליה מורחי שהיה מזכה אוהי
�עיין�נמריס כח"כ�
בק
ומ
ב
.
י
ל
חותם על
המיר
י
ף רופא�ע�
שכמעםם העיכה"ל .ושקיל דובמרריי בעלם ט) ב~ן:ך"ך במ'ייס
שיראה אזוה
�
קול יסורס�ח �
סהר"אטריוויס צרפתי ומהר"ש חכםהלוי
הג"ש
הנה מנחםציון
דכר' סרג כ6ר רגע כמ"ג וכסרכם מקומות
נ) יע� �� � �� מעין סגסוגת�גר' רם" �ך�
רנ� ע(

מינינך

ריב

�י

יפרס

�סתו
לג
� לס��פרס גן מס מגס�ע� ספיר ג' כס( פס"ד דצ"מ כן גסרגס מקומות��,
�ס נ' �מ 6ע"ז ג"ש כ'�כמות �ו'רכ' מ�ן�� וק�ח סורחת מ'
קן זסס גלי�מ� גס"ס ט' פטמ'ס�מג
גפ.ר1ס התמר ורק
ומנחות נ"מ)�ככ!�� מקומות � מטרח רס� �� חגם �� �ף כגיטין��
�ג�6טעות וקמר�כ� סס חגס�ו(פ�ו נע"ק מ"ת
פכ� וגזרך�גכ לכ'
�� �גת1נ גנט ת
�"ו ועכד"'ס)נ'וו("פי
�ו ���ס1ן ג"ח תמ1ס'ס סס ,וכעין וס זקזקת' ע(
גס' ג'ת�ע�7חגמ'ס ז'ס ג1רס'ן גזו כו
ף
ג
ס
מ
ד1כת� 6מר" כ�מר רכ�6סיע �מר"���
חון רס��גרכ1ת כ� ע"כ) �ס�מר רכ 6וגו'
� גוס רק פ� כס"ס וגנגס��ג ע� �
��מ
�
ע
ס"ס' כעיר ס6ו1כ וגט"ס ס'פ גרש�,גמ,רף�גפף סגד � ס' חסכן
ח' גפוף מ6ס סר6ס�ס
א)
�ססמ"וכות וכפס"ד ,סכה� ס' התכונס וספסר זס� כצמד� ,ע��מ� ממגו כגת� ס' סקס יסר כ�ר
,
ס
�
�ס1ז
ע(�כן רט"ד�ס' מסקס �ר'סט�1כרס.מת סרג מסר�ר) גסמ
� ס' ממספר ס'ממיחמות
שמסיס�פ" ע! ס"ס גרשת וכמ"צ כפירתו עס"ת פ'�גר.ס ע"ס�,ס" חמס גזו( נס כחכמת סרפ�ס�,מגמ'
סיומות ככך� 1תו�קר6ו גסס מ6ייסטרו�י�ן � �נ�ס ����� ,סר��זעת גי �י 1ס" ר"ג גר"ס
גע! סער��� �גי�מ 1ס" ר'�וי מכסן �וית חן תמ"ס גפ' תנ� ���6ך סע(יס�ת סס�סרמכ"ן
� ט"מ ,גס�לפס � קונטרס
�עס�ת סריכ"ס סמ"ס ונס'�ור ז'�קרסקס וכס' נמת ת"ס ח� י
גב! ספסרעי
�
ר'�דק�פי' �ג מדות ססתורס נזרסת כסס) �� נס' גר.ת�עקב פיתומי�ס�ו�קי תק"ם)
? ס' ר"מ נפטר נרה סמ6ס סרכיעי עסו"ת רסז"ס��ח ג' ויו"ד ס"ח ונ"ט וכס'
נ) גסט"סעין�עקכנוי
כמ"ר נסו"ת
סכ' ס"ת
תקון ימסגר וגמ"ס גע! ���
��� מס" כן ע' ס:ס���ס"
��
�ס סלק סג"מ�� כן סמן �ע
�� �� ק6סטרו קי"נ�ס" גק' נס גחגמת ס7קז1ק�סתכ�ס וכסגף �ר1ס
מפרגנותמפ
�
� גמזו :ג)�� חמס סקי
�סודם כמו �כ�
�ון
��� כלסכנווע' סנס"מ ס"תפ-ו ססנ� רג'נו��ו:ת'ןמעייס
ד) סו 6גנוי
�
גת1ס' תשו�כן ססס�כ� �ככ'סרכים��נת'ן סכסן סספיז�� כח�נס וכר6ג"ן�ג�קט"ו ע"ר
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