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הרב כמהר"ר יוסף ובסוף נמוקי מהר"ר
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ם מ' ליב
ויינסקיב) הזכירו
מורה מקום וחדושי רבני שאלוניקי ע"ר
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המופלא היק כמהרי
י והוא יקר יג) המציאות והרב ננה"ג בי"ד
נכון ונדפסו בסוף ספרו קרית מלך
מזכירו תדיר ותיבר על כל הש"ס ולא
רב ח"ב:
י ב' חלקים באור הרב נרפס אלא חולין כמ"ש בנדפס מערכת
(גד) ז4ינ64ררז
י כנה"נ (ה" hp51p 6האל"ף (עיין מסר"ר 56יעור 6סכגזי כס"ס):
תק*כ זח"נ סם תק"ו) לסט"ג לאויןועשין5( .כ)שכמשק*4ליץ3ז
ך פירוש עלתורת
חמאתהסצר 'ד)
ובנרפס מערכתחי'ת(ע'ר"הכנכנסתכח"ק).
נתבתי דלפי המשועראצליאינו במילואו ומזכיר דברי האחרונים מחברים על י"ד
והרב מנחת יעקכ:
בי לא שלמי וכן מונח מדבריו ככנה"ג
דנא
וייו) ונס מ,17:ת ע!'י'ר (5ונ11:ר תרם-ד):הגיה מנחםצית
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מערכת

)(aSדנאפשר"איהרס

מהרב

רבהן ז"ל.

אליהוי

פשר'א

ר"תפירוששיררות אסתר:
) דעתזקנים נרפס מחרש וכולל
~י
שני חבורים .אחד
פירוש שיחסוהולרבותינובעלי התוספות
~השני פנחת יהורה והם פירושים על
החור .ואצי ראיתי טפרים נפררים
גל א' מהתומפוה על החומש כ"י.
ובמדומהלי לפי הרשוםבזכרוני שאיןנס
אחד כפירוש הזה הנדפס עהה .ואין זה

ב.

רחוק דכשם דבשיתיש כמהמיני תוספות
כנודע .כן נ"ב הוא בפירוש החומשו
וכבר ידוע דבספר אמרי נועם וס' פענח
ר:א " 8מדברירבותינובעלי ההוס'טי):
(5ס)ןיערצ הכמה (ע' ונרי מכמיס):()15דעתקדושיםחיבר הרב מ'רור
הכהן ז"ל בזמן
הרב המג"ן מורה מקום מהאחרונים ע"ר
הרב כנה"גכ"י מון .והרב סהרד"ךהנזכר
זניה אבי אמו של טורנו הרבמ' יצחק
הכהן בעל נהי כהונה ז"ל ואביו היה
אטכנזי מלובלין ממשפחת רפאפורט ,ובן
הרב מהרר"ך היה הרביעקכ אב'רור"מ
מק"ק צפת עה"ק ת"וו

(5ז)דרוששמואל(ע'  pS,'%נהר)יו).
דרושים

או ררשות(ע' מ' מרססשנסון .מ'
(!ת)
 '% .מיעורן' 'עקב :חוס'% .
הליעור 6 '1רח,
 .פ' ת"ס
סדר '% .,:ת"סכלגיזי .פ' ניליבת
'1ט .!6מ' ':1ס מין .מ' יפוכפ
ג"ן .מ' יעקם
מין:י .ע' %סם  '1חלש מ' מן מיירט ו3פ"פ פא
פ'
ג6רפ.ו6ן .ווו!תס
פ'כיתי
גח"ליח) (ועיין  715לכ .סדרסדורות):

חייי

נ הייטפללי
בפוריי ..ייי,י
(5ס) דירןשיב]נדוכפדיכש כ"י

גדילי

ספרים
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אות לעה (ע' סריסם ודריסס) !
(מכ) זחתך אמונה יההכם השלם
הפילוסיף כמה"ר
אברהםבן ביבאנ"י ספרדי מארגון הוא
היה לעינים למהרר"י עראטה ולא סר
מעקבותיו והרבה נשתמש בדבריו והם
בספרו הנכבד הנקרא דרה אמונה .כ"כ
הרב יש"ר בס' מצרף לחכמה דף ה'
ע"ב ית' .ומצאתי להרב עיר וקדיש
הרשב*א הלוי בס' מנוה הלוי רף ק"פ
שכתב החר אברהם בינאש בם' דרך
אמונהעיין בדבריו:
(מנ)ררך אמרנה להרב מ' מאירן'
גבאי בקבלה נרפס
בפאדובה שנה שכ"ג והוא הרב המהבר
י:
ספר עבורה הקודשכ
ם הוא בכלל שתי ידות
למד)דרךזץיי
למהר"ם רי לונזאנו
מוסר נאה ויאה ביסודות ושרשים יאהיא
תוך תוך חדוש*' בפוסקים ושקיא ושדיא
על הדין ועל האמה:
ם פי' על פרקי אבות
(מס)שרףדליי
באורך מהגאון מהר"ר
ליווא מפראג ומביאו הרב תי*ם בפרקי
אבות ע"ש:
ם כ"י למהרח"ו זצ"ל
(מז) דרךהיי
מוסר על פי דברי
הש"ס עם דברי הזהר בחקירות נדולוה
אך למחסיר השלום המפר:
יהר*ח מאוסטרהא.
(מז) זארך

י

י

י

חיים
מקרוב

ראיוני

מ"ש

הרב מ' יעב"ץ בתורת קנאות דף ע"א

להרב
עמוד ב':
מ' יצחק (מח) ד4ך4ך שככמה ה' ~נוי שמיס):
יצחקי ז"ל א"ת פוב למ
ורנו הרב זרע (מט) ז-רןא
(פ' רמ"ד פפ5יו
אברהם ז"ל:
יו
3ס*י)יא
' ןץדרישה (ע' הכמהב רנתי):
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י
(י )6דרף מצותיך מרנינו מהר"
רוואניס הוא
היה מונה הפרש רבוואתא קטא .ץמוני"ן

ספרים

מהר"י
ומהרוי
יסגד
כם'ש בנדפס טערכה יו"ד ונ
י
א
ל
ד'
יכ
(עיין ר"י 5נוסנ .מסר*י  Itb'Sנח*)6כ
אנוהב

די
את ישראל ממפר פקודי הרי"נ תות (נו) ד4ן4כי דץךראה הרב תומפות י*פ
לספיר"ת הפארה .ינדפס בסוף ספרו
י
חבור נחסד כלל
המשובח והיקר פרשת דרכים ושם השגות הוראות איסורוהיתר ואת המעשה אשר
יעשון כרפליני רבוואתא נ"י והזכירו.
על הרב החינוך:
:
(ל

(גנ)דרך משה
((נ)

2)0135
בסדר הדורות(ועיין גלי יור16ח)
היא מהקרמות (גו)דרכי משה חיברו הנאון מהר"ת

ץהיש
ודר
שרשיות בחכמת
יךעי

האמתלרביני האר"י זצ"ל ודרושיו שסידר
הרב המקיבל מהר"מ פאפירש וקורין לו
עץ החיים ,ויש יתרון בס' זה משער
ההקדמות שסידר מהר"ש ווימאל כי בס'
דרך ע"ח יש מהרורא בהרא למהרתיו
שלא באהליד בנו מהר"ש וויפאל והוא
ספר נורא מאד כי הם-ב הוא עומק
החכמה .ועתה נדפס מקיוב בעיר קאריץ
וחזרו והדפיסוהו עוד שני פעמים .ושם
י
הדפיסו עוד נסה ספרי קבלה הן מניר
האר"י זצ"ל הן מזולתם פרי ע"ח כונות
והם סדר שסידר הרב מהר"מ פאפירש
קול נרמה פ" האיררא שסידר מהריי
צמח .וזהר הרקיע פי' קצת מהזהר .ום'
קנה ב' חלקים וס' כנפייונה ועוד איזה
ספרים .והם'שכיל בעה ההיא ירום ושרי
להו מארייהו ה' המוב יכפר בעד:
ןץקדזט להרב הנ' מופת
(גד)

איסרלס הרב בעל
המפהכ").ונדפסקצורוסביבלטוריםוכלו
בשלמות נדפם א"ת וי"ד.ובי"ד ישפי'
ארח מישור ובסוף ארח מישור שיפת
נזירישי מהדורא בהראעל ארחמישורי*ד
ושם ש השממותמנוףדרבי משהי"רכי):

(גח) לירכי 3דעם שו"ת להרב מהר"ר
מרדכי הלוי אביר
ס
בסיריםאביו של הרב גנת ורדים ונדפ
בוויניציא שנת תנ"זכו) ישמעה ,מרב או
דכאשר נראה בעלי
לבתסו'הוזה לפני רבני
נאוני קושמנדינא ש
רבנן דכוון
לאמה בהוראותיו:
(גט) לירכי ךותלמדך חיבר רבינו
מעריה נאון
בערבי והם כללי הש"ת מזכירו הרב
בצלאל בכלליו שהביא דבריו הרב
פי
:
וי
נת
הלכוח .עי' כלל קמ"ה רשאר דוכ
הדיר מהר"ח (ס)ד4רשדךןמרן הקדושמהרייקברוזצ"ל
י '
שמעתי שנדפסו מהדפו
ת
ו
ש
ו
ד
ק
עשר
ת
ו
י
נ
ש
'
ו
כ
ו
אלפנדארי על מ מניד מראשית ,ומורנו עתה בעיר שאלוניקי יע*8ועדיין לא
ונדפס אצל שויה
זכינו לאורם:
ם
י
ל
ב
ד
ב
ו
ר
ל
ע
כתב
ק
"
הרב חזון נחום פ
(ס )6ד4ר;טררן למשמרת החרש למהר"ש
דבריו עש"ב:
וישאל (ע' ת' חיים 1יס56
אלרבינו יצחקקנפנפון
(גס) לכלי
3ח":)6
ן4ך4כי שהיה נאי
ן בקשטיליא כג) (מב) דךשותהך*ן 'חלת כח)% .ט ססת 6לנט
י 76גר נטגן מדוסית נקמל
ונדפסו כמה פעמים ותלמידיושנינדולי
קמין
הנ"ה מנחם ציון
("14ר 65תקמ 09ומסגות טסק' סר-ס3 'te~)hס'תומדות6יס 1ע 5ק''מיןס' ליממס %סרפ*ס 1כפסו סלבס

דירי

סי
ג1,י.ס

מסלמיה !פתחו ע-ס וגס סח' 6"7גתוגסן

כג) דרו סב-ס ,וגס (דפס נל"ד סם 7ר:י ס!מוד (סל-דמי!דו!ס:
בד) וגס גע"ם מיוחסין סי'מתימיזיו וסריסי) גמנ61ר כס מקמר ז'ז

ית6.י6

טי)6.

(ולט 5מ'  bff)~ '9מסלו'ח
"16ת ) hSnגוסג-ס
כה)  %1שפס רק ס! ס7ל "16ח ויו-ד
סנ16ן מסרקיו ס" (מ 61ד-מ ס6ל1ד גס ס! השט גג"י3 !"11 ,ס' מטפת ס.וחסין5יסיס ג"7 1?.ט
ס6יו
יסי'
! .ר16ת 1נל"מ וו'טן:
סיגים1,יס קוס  of)nוג'ת' גס6נ.
,יכרגיסי' "י"
מ 61ס"ע1יכ:6.ו
fnctnפזת ימנח :ג! 1ס"ט סקנס ס! סמנמידךיייק1י ?-ממ"כ סח'-ג  6(7נמ 61ג %ג"7מ מעם  610נסמקולויס
כו)
לע"ס סס1חוקס
' סם אסטמטית :וממ"ח סט1"1ס' מנת ס" ככ"ח
ומסתי ת6מין 7כ"ו5ייסד,
מתהת ס6גד :ר6ס ם! 6ר6ס ס' דים ס6לוך :ולגג ג6ת' (סע.ר ז"? 6מ'1נ 1ג-פ זד-מ
וכמץס:נ יסיג ס!סנטיי
כס:
:61ס"; סס;'ס כנ"ט !המחגר  !.1ו!וונמ 6ר6ס ( 6נ-16ת פי' ס-פ ס'7
נו":1
כ!) כיסס סמו נס ק' מזממה מ11ס !כג
יו) ז( 6'6ומלזסר"ן 3טן סדלמ1ת קסטל נם' ג7-וכמיס סמת' סס ט"מ
כח) 1טמ"ם גסנ'ס מין גח( 6.ח"ן מק"
כסכ'! 6רגיל 011.ולמנין  ol'e1מ!ת ו"!סניטר 3ס' ("ז 1י1תל נל6ס 7ט6
י ונסו
ג-מ!"ת' סודר""
ר מפרס סל'"ף ו"(  C~D1lג:ער מס'  '7קילטר ט"מ וגס' 16לסחייס (לסימת :(sstn
ירג

עי

ייפוסליטי

יוסטי

גטי

סי

יטג.ן
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ספר'ים

 .סיסגחיק סיגפו(
ומחן (שורטס כמעט
ירמיז
י!
זרךמס"סוגלסג16נ.ס
oג~c1n
רכנייסרת!ס"מת"ס כןגתסt
וספיסקיס6 .ל6סלכן ר6סוניס כפתח !16ס וקרוג'ס
(סורקת לח"ג קריך ינתר טוגת *9ד מס ספירסת'
נע,':ת' גמ6מרכמחטכיססום.גניוגו'וכגמיי6 ,ךכחיק
מדרסות נצתנו 1 oo')tthסזריסס(מיניססוסיו7עיס כסס
יתנו ס7יסס !מרקס ע.ג'סס:
כספרד סדרותנתקיר1ת
כסיירי
הלאמוטינקלס1תכסי'ותכר'וסתרקסי'! 1גלומ
י ס:ט' ספקל16ת
ית
פ
כלרפית סל-ן ס'7ווות סגו' וטס  7'tSPSסלמג*ן .וס'
ת '!חק ודומיסס.
שנחמד עקידת י5חק וס' מנסירתיידו
סחר וט :טו מ6ד 6חר' ספ'(1סופי 6מגמת סטכע תיו
 DtttDnפסוק'סומהתריס כוס .ונס סמ,ן נתגט!
וורג6מ.םת'מ"כיגת;'כווסתריס 01DTמגכסכסיכ('מ6פורטי'סק6נ:י!פספי6סריןכ(זפרר(ךוגרמיורוסי) דננ4שזנינו
ר'6ת'
כ-י ממין וט וקר1כ סכלו מס  tleonגרוס משרד .וג(
מפריס !6ו6כד סכר"ס ו;סגח וגרס .ונתר כן !6קקמו
ס עפ"י מקדמת רו"ח ורמוי חגמס
רכים כת'רסיפר
ומיסר ומכס ממפיס מגזול ג6תו1ניס לכנו מסר"ס
ך ומחריו ג! יכר' !ג:
4-7547ן 4ריסי
(עי'נ יתסיס לעין):
(סג)
ן
פ
י
ט ט-פ סז'ן
ס
,
ס
ח
ג
גן סס
י
מ
ג
סת"ח
שו"תובאורהלכותכלאים
טי!ו
יסמו'קו גדרך וססופך (סי) ןשדן
מסר'(6ח 1מסרימ
~ rmמ 76עד סי1ס סוס e:nh .ס'ו קוס 7רס:יס 6כר
להרמב"ם להרב אורי שרנא
חסכו לקטת מקולסגסקימית תלו.ות
ודתותקווהמוכסע(עימסוס פייביש ז"ל נדפם בברלין שנת תק"נ:
 Pחי!1ק,ס .וכגר
tibi;otvnin
חיבר הרב מהרוא ז'
תעיכ!רפךר"וסר; סן"ס 6!1 .ע 6!6 71ים כ1דס מקמל (סס) זשרן
מן
ו
מתו ו16מרססו6פליקס otitDtויוך'7סכו כנמסת!ו('וו;
שנני א' מרבני קושטנדינא
וקסריס  o)'hcטן
ק"מ6סרוכגיח פגג'ם  .enuinושכר ונסדר ע"ס הפרשיות ולא יכלו לסדרו
חנם 6חד ממותו
מסר"!'166חמקל'כושיפרס ((וו כמו שחשב הרב .ובסופו קצת ענינים
מקמר תמס  c'a~tסרג 6מר גד
מטימי ושו"ת מהרב הנזכר והרב אחיו זלה"הנ
קי
תימסעליך ~DDסוף סמסטר מתפרסיחסשג(.וו
למריו

סתורך מ"מר'סי!קוט וס כו :וקומרקבריו
כ:6ל רקתי כעי(' .ונס ג.
ארס ג!  '6ממירם סקי
וקכ,ס p'p,,jשפן ס,ס1ד.
חיי!קיט כסג
! .סחיר .ויל
ו6ס סטנם מחגר6ס
פיסו
זורם סגו;ג סטט.ס 61ומריס ע! סם,ויחר
חלן1 .יס משתכח (לגיר מס' מ"מ נשמעתי דירם '6
ם! 6סחיר ג" 6מסך .מ17מיס ו 6":סמ1תס .וג:ס'יס
קמרתיכקו!וכות מינוגריגן 1 .tf!Dו6ת!.עת
ל,6חיט סדכל'ס רק גדרך6ס:ו פסיו ססקדמות6מת'י'
סקו  1S'Dhמסל  16סמ6מר ( 6כו.נו ) .rrכ5ססענ'ניס
ס קענ;.יס
"מת"ס יסוירן 6סמגת" .וים .כמס מיק
ר !מ'  c*rנו 'ר6ת ס' 1שדס
1!6יגס  '6ממקסיסוג'
3ק!1רנמרןן
סלמת.
gסsמע;ו ג'ו
י!סיס 3פו!יןסיג סדלסגיס
כת
ס6
ו
), o'Jelדלום מ6מריס תמ1סיס כסק7מית
ט פסיס
כי
תיס' 1סוסקיסוחריפות1 .עתסתו
כו מק!תס!דיי
 ,טגוע ס' 6ורסתי'ס
1 .C'VICDגמס ממס סקוד'ן
(סרבסמ1סי ,ח-ק מסריח,
' סטר ו"( 1מחנין 6ש
דכל'1כ' סס ע!ס' ספ"ט:

סי

ד
יס'(ק1ע
עי
מר
6רנע מקמ

י6

עי

ימי

ררשךת
אש

ירין

ספי

ה.
()6הגהות אבות רר'נתן.בסיף ס4ר
הומת ישרים:

(נ)דץ3הדיע אבות רר'נתן ומס'מיפרים
וכו' .בש' רגל ישרה:
(ג) דץבהדרע ם'אוצרוהחייםמהאר"י

עי

ז אשרי כתב
(ס)דץגדץרר
פרשתמהרא"י
ויחי
דחיברם מר זקנו מהר"ר ישראל מקרמויר
י:
וב"כ מור"ם בס' יוחסיןב
ן מ4
(ו) הגהות יהשגות עלהב"י( .סיי
מנסמטיכוסי נח":)6
ז) וץגדזדון והשגות על טפר בדולי

זצ"ל ועל ס'הכונותושאר
ספרים שלגוריהאר"י זצ"לממהר"י צמח
בכ"י,
והרבנתן שפירא
על מ' הזהר כמומהרשיע
חייוםהרמב"הזנההוכהלהרב מהורע"ודא (")
ראיהי אוצרות
בש"סממז"המהר'א:אזולאי
:
י
א
אזולאיטמרוויקוסוהרב מהר"אן' מוסא
וילונקרא אור הלבנהבכיי
()7ךזגדןדךן הרבהגדול במהר"ראליעזר
ן על ם' הזהר מה'
ז' ארחא ויל על הרמב"ם (ט)זץגזמרו
ראטו בכ"י:
רן
ז"ל כתיבתי
ת
ו
ה
נ
ה
מרדנ-
הג"ה מנתםציון

א) 5481נכיל

וץגהדין

הרומה(.עייןנדושי תרומם):

כיימי
ס !"( ג 1מפשק 7סוכס
( '1פ6!6נ4י) ג' עיקל  ptins h*oAO 7ע4ד סל*6ס עשהולוי
 )4וגס' נטמת' כ %מ
6נרס'ק' 7-ע"ס,ונדפסס' מגחת 'סודם !ח(64ו6יק6ו1י  (h'ipnט((
ספ1סקיס סי.
 ס-ח וע"ס סדם חמדשלגס תיקו;יס סמס"י'טסיס 6סל יכולו טמ7פיסיס טיניס:
:

יל1נ

גזיידיי
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ה

(')לנגהות ע"בזהרי חמה מהרב עיר
וקדיש מהר"י צמת ז"ל
בכ"י
ת
ו
(י)6הגהותהרש
ירה
עו
מ
:

ב"י ואיזה
מקום

בתשובות וכיוצא נדפסו בבית יוסף
שנדפסבעיר דיהרנפורט מחדש למטה
בגליון כל דףגי:
י י"ר נדפסו
לנ)ך;גהורצ טיפיב"
מחרש מהגאון מה'ליווא
מפראג רבו של הרב תי"ט:
(יג)דץג1ץךדץ הנאין הרב תי"ם על טור
וב"י איה נדפסו בסוף
חדושי הרשב"א (הרמב'ן) לכתובות
דפוס מיץ:
) הגהות על הטורים( ,סיע פס'
(יי
שריס ישסע כח"ד):
(ע )1הגהות תירים ועל הרמב"ם
ח"נ מהרב מהר"י ששון
נרפסובסוף 1~eDבנייעקכנ

עי

מפרים

ץ על הלבושים .לעיין מסרסר
(כ)3ךץגךץןו

הניגס 'hS,,hכה"ג):

זחיברתרבינו
(כג)ןץגךץדףןבמייכמדנידר

מאיר הכהן
תלמיד מהרים ברברוך וכ"כ בס'הגמי"י
ב"י .וכתב סרר הדורות הגמי"י מהרומ
מרוטננורג ס"א תלמידו וכו' ע"ש דף
קסיו ע"ג .ואין כאן ספק כלל כי הנהית
מיימוניות חיברם תלמיד מהר"מ

מרוטנבירג ומזכיר המיד לרבו מהר"ם.
ושם הרב המחבר הוא כשם רבו רבינו
י:
מאיר הכהן כם'שד

(נד)ןקגןקךרן מרךכי

נראה שחיברם
רב אחד אחר

המרדכיוהן מלוקמות ממפרים רביםולכן
הלשון מנוטגס כמ"ש
י
מור"ם בתשובותי
אומר
סיטן ס' ,ובהגהות פ"ק דעירובין
שמצא להרא"ש מטוליטולא שכתב וכי'
והוא הכא"ש המפורסם אביו של רבינו
בעל הטורים צנרת מאשכנו
ליטולא והרביץ שם תורה מאד.
והרא"ש היה חבר המררכי כנודע .ובימי
מרדכי רחוק שיתפשטו חבורי הרא"ש.
ולפי מה שנראה שההגהות נתחברו אחר
המרדכיניחא,ועיין במערכתי' אותי"ג
(עי' 1ינינו יעקכ מרומרונ נח"ל) ומשם
תראה שיש בהוך הגהות מררכי איזה
לשון שהאומרוהיהבזטן המרדכי אוקידם.
ויש לשונות מספריםשהיו אחר המרדכי
כם"ש ם'ר"ם שנלקטו מספרים רבים
ודי בזה ה):
(גש)דץ3הדוץמדך"ב]על כל  y~wקראם

ע
י הטורים ומורה מקים שב
(עז) הגהות
עי

בשו"ת האחרונים מהרב
הגדול מהר"י רוזאניםב"י:
ליז) ווגןץךרצ על טיז ושיך וסם"ע
מהגאון מה' גרשין
שנמצאו בגליון נדפס והוא ס ':חדושי
הפרשונ לתאון המכר
ןי ם'ז בי"ד שכהב הרב
(ים) ף;גד;ךר
נקודות הכסף שכהב בדף
אחרון וכתב הפר"ח סי' ס"מ שלא הגיע
לידו דףזה .ואנ הדל מצאתיו בם"ז י"ר
יקתיו וכם*ש בוער ח"א
מדפוסישן והעת
מערכת טי"ת ע"ש (עיין טורי זסכ):

לס)ןץניקךין

על ירושלמי ממהר"ר
בצלאל אשכנזי ז"ל והם

מפה יי-י)
ה
כ
ז
ו
שהוא פורס מפה על השלחן .כי
יבבות אלפיישראל שבעריפולין ואשכנז
נוהגיםכדבריו .וכבר נ' מהרר"י בשל"ה
דפשפה היראה כמור"ם אף שחולק
עלרש'ל כאלו יצאתב"ק רהלכה כמורים
ע"ש והוא
י פלאכי מור"ם ז"ל נפטרבן
ל"ג שנה
) וה' עמו לכתוב ד"מ על ד'
טורים וההנהות ותורת המאת ותורת
כלומר

(נ)הגהבועתה"קעלירוישיוליהישםםלמתי"ול::אחד קדוש יל
עכל"י בי
ב
ירילהרב עיר
(כ)6דץגהךוץ ירושלמ

י לונזאנו
זו"קלדישכמ:הר"מד
נכ'י

הניה מנהםציון

העולה

פ) 1נ~ס טשו ע 5סנ"ס פסל"5מופ"6 5ות וףו זז וגעת7( .פש מח7פ עם שספת סג-ספחתן סנ' שסלי*'ק
ספק5ל וספניך מכיס-ד:
ד) גרס5ל.ך 7165 6(6יע:סו יסגס'מסניפם פס סלפכ"ס (קולטך לס"ט) פמו:סקות פטרו:
ה) ,ג' ר' )1 hff1סלגס וכליס (כפסומגיף סמליג',מונ6יס נשך סג"מ פרדכי פ-ס:
פסוק-י  %7פסקי מכס ! 6פסק" גס מגסות מוטס ע 5מפורחSP1 .
מ!י5ת ס6הר,(,ס
וייוסו'תהסי(ועהמסוץעג"
כסוס(סירין ס,ג6כי"ח:
יח" ען ס-ס ככת
י
כ
ל
י
פ
ס
 )1תכר סר6ת'*15ת  nD'th~ hensנטפס גוס 61ך ס" וכס !זליגת'מיס ע'ט  fi~lCDIורמ"ד סקס h'Spt
ס מפס מכפלו ד-מ ע"ר ,ורשתי גסקדפת שרה מבור ע! ד"ת
וקן-ג 7נליו גסג"ס צ"עיקיחי
י
תוו
יפ
י7ס.5ו(יסומלחספקועות :כסג"מסרמ! o)'h 6.סלפ'6ו'! ,ש"ג.6ןיתפוס ג.נ  06כשוקפרי
פ7עש
 h'Stntדג
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ושו"ת (5נ)

העולה ומהיר 11ן ופי' הזהרכ"י
שלו ולהרביץ תורה בתלמידים זכותוינן
עלינה וגיסו של מור"ם היה הגאון הרב
שארית יוסף כמ"ש הוא עצמו והביא

לשונו הרבש"ך חים רישסי'קכ"חע"ש:
(כו) ףזגדץרןצ על דץרמב"מ ותיקון
התיבות למזיה
מהר'אאזולאיכ"י כנרא' שהגיהם מתוך
ס' הרמב"םכ"י ,ואני הדל ראיתי הרמב"ם
כ"י שנכתב בנרבונא שנת ה'אלפים מ"ב
ישן נושן ומצאתי בו ברין שהייתי עסוק
נמחא יפה:
(כז)דן3ד1דרן על הרמב"ם ממהר"ר
דוד עראמה
ז"ל 31רפם פעמים .ובלקם הקטת כ'
שנדפסו תשובוה למהר*ר עיאטה הנז'
ולא ראיתים עד הנה (ועיין מסר"ד ער6מס
נמ" .)6ואחר זמן באו לידי התשובות
הנז' בדפוסישןוהם י"רדפים עלסוגיות
ודבורים קשי ההבנה נדפסו בקושפנרינא
שנת הש"מ:
הרמב"ם
(כה) דץגדץררז על
ומפרשיו מהרב
הגדול המגיןז"ל כ"י:
(כס) ףן3דזדרן על דזך3מב"מ ושה

י"י

מהר"ממפאדוה
ז"ל נשהדפיס הרמב"ם מנדל עז שנת
ש"י .ווםנין דמרן בכ"מ כותב כהב הרב
הסגיה וכונתו ער סהר'ם פאדוה ועליהם

מפונים

ים
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דץנהדה עלמפרי להרבעירוקדיש
מ' סלימאן ז' אותנאז"ל
בכ"י :
(5ג) ןץגדץדרן סביב שחימות ובדוקות
למהר"י ווייל חיברם
האלוףמה'צבי מקראקא .כן כתב בתשו*
מה' יעקב סוריזינה הנדפם בסיף השוי
הרא"ש דפוס וויניציא בשנה שס"ז ם):
ן על סדר קדשים בגמרא
(5ד) דץ3דץרי
רשיי ותוספות להרב
הגאון מה' בצלאל בכ"י .הנהית נפלאות
אמתיות סתור גפ"ת כתובי יד שהיה לו
ולאזכינועדיין שיצאו לאור הדפוס:
(5ס) ןץגךץדךן כמהרי"ח שיש בפסקי
הרא"ש .שם
הרב המגיה הוא הרב יחזקיהו ועמ"ש
הרב תה"ד סי' רל*נ:
( )15ך;3זקדוןדזרי"ף כ"י והם מהרב
דיל ויקיי"ו
נמצאות בער אימליא קראו בשטותם
יקיי*ו ויש בהם פעםזקנים.
תקוניםדיל וי
ן לקמן במערכת לס"ד במ"ר( .עיין
ועיי
לקוטי קורות):
מז) הגהות הרי"ף והר"ן נדפסו במפר
תמת ישרים בשם דרך
המיםיי'ד)והועתקו טכסה רבנים ומכללם
הם הנהותרבינו בצלאל אשכמי ורבינו
האר" זצ"ל במבואר באורך בהקדמת ס'
תמתיישרים מהרב בנימן טוטאל ע"ש.
וכבר נדפסו מניב הרי*ף בדפום אם"ד
וזולצבאך .אך נדפוס זולצבאך נמצא
חסרון אפילו איזה שיפות מהר"ן .ומכאן
פודעאלמי שיתקשהבלשוןהר'ן זולצבאך
וכיוצא מדברי מפרש אחר יבקש בדפים

השיב הרדב"ז בסוף השובותיו בדפוס
ויניציא כם"ש בשה*נ ח"א מערכת מ"מ
אות מעה( .עיין מהר"מ מס76ו3ס כה*:)6
גמכמ'ק ומנין דמשכחת
(5ז
דהפומקים ")
כותבים וכ' ממ"ק יכונתם על הגהות
אחר אם הוא מ"ם וחסרון הדפום:
מס"ק הרב ש"ך י"ר סיטן ל"ב מ"קפ':
 )"5(.הגהות ספיאשהוא תורת כהנים5( .ח)דזגהדרן על הריעף להרשב"םור"הנ
(עייןסויף נה"ב):
בסוף ס' חטתישרים:
הגהות
הג*ה מנחםציון
6יז5יק יתסס כח"ן '6'eP1ttןיססתסק גוס ומפורס סו 6גסק7מת כ"ס ש"ע (קר6ק 6סס*ו) 7נע 1סמדפיפ
 g~D thNWtולסרט דנם סכת :וכר גין
6גס
 rtoספחן Oh1Dt
מקשות!טסוומק-יתרוסיסס 5כג6ט(ו (ס"גה-סו:ימ6ו,ר"וסגט"ך 'מוו"5ד6וס" .1טסק'.ד cff9ומג6(-ות ת' מ'(.גסג.ס
ס,י1מס סיו" 7ר"מ ק",6
 1פס ע"ת):
t
f
' כלב ר' f Sh'ntסחו ר"' מפרים:
ח).סו
( 6רגזנונרן גס(סת.ס' ומ'םגס'תליוומ
ייסגן סק5גיס ,מקריגיר וכס כמס ממיס !ייוטיסמהטייס
ו!) וסייסכס נוסם גבי 1017.1ג1מי ססי')hphnp
גמ!חמתס תילם ס"ס וללס וס  'nhioגס' מנחת 46סו ס'סי-כ (פיה תמ"ס) כקת הנר ע"ס 6ס!י1חק
מיקס ג 1חי' זיזים וסחו .גב' זוועת 6ג:יס סטו"ו וס":ך ,תגרי מער"ן ;*? ;!( גללו  rncסכרי !וחות ו!.ט
ן 1tiCOSוכרי ,גי סי' כימ' כות 6-ו"1 :ר6ס מכס ק1ספר
נ ו6טפ"כ מו("' 0סרס כקרט ו6י 1ו?:כי
גסו)כיט.
סניו גשי חט :סיביר (ס11ס גלו 3כג1דו עכ"ל (יע' סג-ס ס"ן גס,ף ?ס'):
ך המיס,
*"1ך) וסס!*ת ג("' ס" ג' 3כ' 7סו6יר''יסף סקס ופח"ק '-1ד קט-ו! ,ט3 1ט! "; 7-~roט כסנה ס'די

הגהיק

סי

ג"פ 61ט(ס רק 6טד;6ייו"ש:

---- - - -

----

-- ----
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מערכת

88

ה

(לס)דזגהות רבות עלהרי"ף ומפרשיל
מפר גדול כ"י ואיזה

פירושים וקושיות בדרך קצרה .אחשוב
שהוא טמהר"ם קאויס ז"ל 'א):
(מ)דזגר2דףצ ותירושי דיניםעל ד' ש"ע
מהרב םה' רודקורינאלריועל

פי'

מפריס

גור אריה בכיי:

עיר מקלפ להרב מה' רור אב"ר מקק"א
ראמשטרדם:
(ג)6לזדןרבנ ב' חלקים שו"ת ודרושים
רפאל נחטיאש:
(גג) שדמקה חיבר הרב ממ"ע הוספות
עלר"מ כמבואר בהקדמהו.
מחדש בית יוסף כולו
ועהה
פימ
יפיסו בח"מ הוספה הנזכר
הד
דם
הר
שו
בדיהרנפ
אבל הוא מעט מזעיר אחשוב שלא
הדפיסוהו כשלימות אלא קצת ממנו:
(ערן ושסיר):
(גג)
'
2
ד
ר
"
ר
ה
מ
כ
ל
ל
א
י
ח
י
)
(נד
ל
נ
כ
י
ץ
ך
אשכנזי
איש ירושלם ת"ו בכמה
ענינים ע"פ הסוד .נדפסבויניציא:
(גס) דץינל קדש פי' תפלות ע"פ
הזהר ומהר"מ
ריקאנמי היברו הרב משה בר מיימון
הסכינה אלבאז .והתחיל לחכרו בעיר
תרואדנת כשנת של"ה .והיה תבור זה
ניד הרב מהר"ר יעקב ששפורמש אכ"ד
באמשפרדם והדפיסו באם"ד שנת הבי"א
ועשה בראשו הקרסה ארוכה .ויש בספר
הנזנר הגהות טהחכם השלם אהרן
המבעוני מעיר סלא:

למי

(מ)6ףזגהדרצ על כל ש"ע כתב הגאון
מהר"ר יחזקאל ז"ל אב"ר
ור"מ דקיק פראג ונרפסו מחדש ויהיו
וקראים שלחן טהור .ועמו דגול מרבבה
הידושידינים מהרבז"ל כמש"ל במערכת
רל'ת במ"ר( .ערן 7גו 5מרככם):
(מב) ךץנד2לךז על ש"ע א"ה( .עיין מס'
יסורס ח5נילייו נת"צ):
ע הש"ם אשר ברפוס
(מג) ן7ג1זןי
פראנקפורםדמיין
והמורה מקום אשר שם אשר לא היה
בדפוסיםהקודמיםאזן וחקר הגאון החסיד
מה' יוסף שמואל מקראקא אב"דמפפד"ם.
ועיין בשו"ת זכרון יוסף א"חסימןי"ר
ובס' הקמן מחזיק ברכה א.ח סימן קי"ב
ובקונפרס אחרון:
ה
י
ג
ה
(מד)ךץ13ץדרצ הש"ס חדשים
ותיקן
ר
ד
מ
ת
ו
ר
ו
ד
ה
הגאון בעל
ר
מ
י
י
גמכתכ ( '6מגס שיו ת-מ ot)rtt
רר"*ירצ
מסתגולסויכלp'p
נההלת הספר הנוכר:
י המפגו סדכר'.ס
סמי
גת1מס וסטגיש קותו
ס! 6מוגן ען ס'סי' ותגף
(מס)ך;גןזןרצ לשערי דורא.ולעיי
ומכריו,ס,סירס מן
ן מס' והקוסSD
י
י'7נורמ'מ1כלרוי.יקןוגויי1נ5י3 6וס כתכת' !עי! כנו
מטללת
יסרם! סתכוגס הס' 6יסר5ן .סיפר ס
(עתן 7גל' גכ .)6וגס  t)'uhכמעט
'(7ת 16ת
מס' מרדכי יפס 3ה" )6יב):
י cס:טגסו ע! ווו! סספר,סוסמח3ליס.
אt
מפוס לכנןיc
!הכריוכיוס ס!חמו מלחמתםס!תורס
(מז)ךן3ד:דרצ בשפתי ישנים יג)( .עיין וסילק (נטט1יגיב

לזדייך

י

מס' ממס  '~hJlbכחת):

(מז) ןץגףזןרצ ספר התשב"ץ לתלמיר
מהר"מ הנדפס הם כלם
מרבינו פרץ .כן ראיהי בתשב"ץ כ"י על
קלףישן נושן ושם כתובות כל ההנהוה:
(מה)דץ3הדרן לספר היראהמרנינו יונה
וצ"ל (עיין תסר"ס גינרין
נהל):
ך (עיין מי ooub
(מע) ןץןךי ומלכרי
סיכיגי נחת).
המצות ע"פ

ויוסר 3כת'גת ,1תכר קמרו '3רוס!מ' 'ר6ס  076גע!
כמוטס גמגמו וי5ייר  OhGסיס מקרס !סר 3סוסכפ1.:
ן קמרת.נרוה גמוגס נמתק 71סן טך'ו" וכס
כמססיכו
יטסס עתם ג' ג'!17ס '71ק'ס כמיתתןי',סר כן6יגיס
כגתיתן .וסיס כעיו'וכ' כמסגיו!'ס חסכו ממסיגו ע!
סר6סיגיס1גסיףנסגלתסל*ירד לטיןדגריסריפ.ניט.
ומי !גו גזו( מל' 'טומע גן
יתגגי6 6רי' 7ג' ע'(6י
כמטרות קטת  tnhrnיגורו  O'1hגמפירסס 3ג!3י.
6 7ח7
וירוסימי קמר מסג'פרכריכס ביתסמקי.ותימ'
כי'ס
6ס3רסהסיי
ס ומיסחרו לג'ו מסגי
גתג'גס דף ג"ג, .ממעתי זג' ,51נוס שרע
! ~lt)PpOסג6ון
ס%טלסס ר('3ו סער!היסיג ע% 1סרס"3 6יר מרקס
ס 37רי 061 .h'alon
,פיר
ת
ונטיירמטןנכמססהיתח!נ%י'דעו6
!כ6
י'ס6ו 3ליר סוס
ס
י
מחוו %ס כקתוויכוס .וקע"
"ינפתח מעש .oc

(ג) ן;ןלףרזבוים טעמי
פרד'ם כסרר ההורה
למהר" 4אברהם בהנ.מ יצחקחיות ונדפם (ט)ד2ליכדרצ
שנת שע"ר כ"כ סה"ר ומזכירו הדיר בס'

י

ש) ופ 6"5מ' :1"11
יב) 1ג6 1רס מסרס"!:
,.5

יג)

'

יניר

להרבמהר"שדא:לגאזי
אלי
התלמי

הנ"ה טנחםציון

אסות ג17ככ הסת' 'סיס ,וכ (-5גס כח"ב גמסל"ם (6ג6ו' טשוו

כללי

הלכות

*'
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מערכת

ספרים

ה

(גו)הליכתהשים

חיברר'ישועההלוי

מתרמסאן בדרכי
הגמרא בשנת רב"ז והגאון מהר*אמזרתי
השיג עליו איזה השגות בתוקף כמו
שהביא לשונו הרב מהר"ש אלגאוי בא'
נופי הלכוה סוף דתצ"ר .ומרן חיבר על
הליכות עולם כללי הגמרא .ומהר"ש
ן שמועה:
אלנא,י עליהםיבי
(גט) מלכד; למשה יד) ב' חלקיםעל

קצת הלכות מהרמב"ם

כ

י ר' חייא ור' הושעיא .הרב הכואות
ב שור י"ר סי' מ"ח ס"ק ד' 'ז):
(סכ)ןץלכ2ררצבדדלןרן מאספמיא .כן
כתבבס'האגור
סי' אלף רס"ו ומשם סמ"ג ע"ש:
(סנ) ןץלכררצ מדב נגעןייןיסנריכס6סרי
'
נסורס כ"':)6
(סד)ןץלכ2דרצכנמדקררצ (ע'ינ יס,י6ן

ידבו

חלקד'באריכותגדולוקבוץ
כיאהמפאירריולשיייםו (מס) ד;לכ:ורצ קטנות שיית
והדעוה חיברו הרב מהרים

הרב המחבר שו"ה דבר משה נ' חרקים

ח"א וח"ב וכתבם דרך קצרה לחדר
ן תשובה אחרונהסי'
ההלמיד,םוכו'.ועיי
שי"ח מחלק ב' ושם כתב בנו מהרם'ח
דהרב מר אביו למד התלמוד בנלי יזם
פעמים והיה שקדן בתורה וכו' ע"ש:

וספר יר משה מדרשות:
(גט)ןןלכדץלמשה(עי"עיטסדםסמכס5ס):
ישראל שמזנירים
(ס) דזלכדרן
התום' והרא"ש
רישחולין הם הלכות שחיבר חכם א' (סו)
מדינים שאמר אלדר הדני שבא מעשרת

ארץ

השבטיםבימי הנאונים .וכ"כ הרב.שלמי
הגבורים ריש חולין ובריש ספר כרתי
ופלתי .ועם"ש בעניותי בריש ס' הקטן
מחזיק ברכה עלי"ר בם*ד:

מדוב

ד;לכןרצ ראשדנדרצ :יהלכות
כ"כ

נבולות.
הרמב"ן בם' מלחמות פרק כירה .ועהה
ראיתי בספר הלקומות להרמב"ן שנדפם
מחדש שכ' דף נ' ע"בוכן פי' רבינו
חננאל בפירושיו ורב שמעון בעל הלכוה
ראשונות ורבינו יצחק .ואולי הוא ט"מ:
(סו) מלגנדרןהרכמנ"2בם על הירושלמי
(עייןרכיט תסס כרהייכון כה"ק):
צ שמחורצ (ע' מתנ"ס
(מה) דץלכנור

3ס )6ושלכוה גדולוה מהרמב"ם נס'
המצות והרמב"ן שם
ובמלחמות והרו"ה נראה רהיברו רבינו
שמעון קייר"א .אך ההול בכמה דוכתי
מרועגכורנ נה":)6
מיהסים אוהו לרבינו יהודאי נאון וכ"כ
סמ"נ וכבר כחבוהאחרוניםבזהטיי
,ורבינו (סט)ד,לכ2תא נברוואתא חינר רב
:
ק
"
ת
שמעון קיירא היה שנתד' אלפים
שמואל
הלוי
בהלכות גדולות שבירינו יש מקורמובא עלכל התלמוד וברת למיליקא
חסרונוה הרבה .וחברו ונפתר שם שנתד' אלפים תהם"ו.
הרמ"ע בהשובותיו סי' ליב .וזימנין ב"כ נספר ישן נושן כ"י .ועהה ראיהי
דרבוואהא קמאי מייהי בשמיה וליהי' להרמב"ן בחדושי נימין דף מיה שכהב
בנסחתין מו) .והו כמהלי רקמן בה"ג וכ"כ הנגיד בהלכתא גברוואתא .הלכהא
פשכנאי .ע"ב נמחא גברוואתא היבר הנגיד .נלכו דף י"פ
וקמאימיי משמיה אי
ע"נ כם*ש משם הרמב*ן:
תיהויא כמהניתא דלא מהניא
דקמן בה"ב

הנ"ה מנחםציון

הלל

יד) יא מול פ" 3גו פסר'ע וטסיף גו סרגסמגסות פ7י:'4
כגס(.1ח ע"ג) ג'1ו5-וגן יכ? לג יסו67י גלון 3ע3סיג ס-ס ו"33פ פ* l'p'A 6פיתוגויל ג-ט,
*ו) וכןוס-י
ומ"ג וכ; כטס5-ג !5גיס ג' 61%תי וכס-נוכו'  ottetוג"כ
וסגם 6-ספ-ק 7ל3ס ג'
6יןוכו-גןפ לב'סh6-7'1pי כג'לוגןוס5-יפ61תי 5כס-נ "eh1עיין וגפ'ק עסרס פטפיס 5כיך
כפןסיר.6ס נמס ר''סו67יג
ע" :וגנ"ח '-1ד סכ-ת ע"ס וסתוס' ה'11ן (ע" 1ע"ג) סג' 6גס ג":נ
סעויס קליך
יסו '67ק'
5ר-ת ע"ע וגג' '-י"ר סמל 1פסרי"ה סט:
וגס טקרוכ :דפס נכר5יןסיגרת ג7ו1ותמג '.לוטי עם סרגס מוספות ושיגוייס ,וכן טו6רע( 6תר"5י) רפס
כסיג עס סנ-סות.קוגיס :h"nS
) וגן תוס' עירוגי ו 1-סג' 6נכס נס"ג 6ס '6ן ס"ל נוקיתן גו תדיר "57ס לעס ע"ס מס זג6גפ 61גן גס*ג
יו
םןג* 6סע"ו ע-כ (יטר6 5-גי עג' )6 hwnות'רד מ' נסרס עזן עס גסס סטל7ג' ריש
סיפגיג
ו ועכו"
'
ס
ט
:(p'e
תרע 05 1-סג*ס 5ח' 6ועט"ס סימנתן נסןפוחסות ריפ
ח"י) '7קנ:ט 6לי'ע 1וס  65נגיר גרפס כעיל
:
ון
י
וי
סגו 51ע"ס :יט) וגסופו ~5 Pgp),נ
י
יי
ויער

*יג
פי)

5ויכ

וגעי

י
גך
גכר
י

יריך
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(עג) הכלבקש והרבהיי
שם מוב בריוסף

אבן פלקירא בחכמה
ומומר חיברו בשנת ה' אלפים כ"ד ונדפס
בהאג שנת לחק"תבהיותי שם.ואניבעניי
נעשיתי מניף לגדולים אשר הסכימו
להדפיסו ככתוב שם:
3עג)הכמדןריננה מובא בהאוהלעינים.
כ"כ בסדר הדורות
וכברבחיי הרב המחבר
דף קס"ו
מהרש*א ענ"רי
פס באזמיר והוא מפהחות
תנ"ך הנדרשים במדרש רבה .וכתב שם
הרב שחברו בעשריםיום לזכות הרבים:

י

(סי) המעלות לשלמה היישים
רובם ע"פ הדין
להרב הגדול מר קשישא סהר"שלאניידו

אב"ד ור"מ בארם צובהולהיה:
(ע' מ'6סיז מסוןכח"ג):
(עם)דלן
(עו)ן:גהדרז הרא"ש הידפסו בכמה
ספרים והם
דברי מומר ויראה בדברים קצרים והם
ארוי הלבנון הרמים כהררי אל .אשרי
אדם בהם יהנה וינהיג עצמו ובניו בהמ
וחיך אוכליטעם דברים קדושים היוצאים
מפה קדוש:
(עז)דץנכמזבא* ספר וה מהרמב"ם מוסר
וחכמת הטבע והרפואה
לוניקי
והרככת האדם וכיוצא .נדפסבשא
שנת ויש"ם מדברה לכעדן .ונלוו אליו
אמרות טהורותמהרב אברהםתיון ופירוש
איכה להרב מהר"ש וידאש:
(ע") העמק נשאלה (עייןש3 5יתס):

ישילו

בספר תמים דעים מס" רה"ר ואילך
וככר כתבתי בחיב ב") דיתר על כן
השיג עלהרי"ף ועל הכל השיב הרמב*ן
והינד ספר הזכות ע"ז ולא נדפם כ"א
עלג'מסכתות:
ס כמדגר סרמלןיסר6כ"ו לכולנצון
ייג
ת סר6ג"ך 3ת5מוד עול
והרואהמ6ד .כי מ1כ7גלוי

גס סוגם 1!41י '16סוסנכ' 6ותל 5טוכ וסרגלן גס
גן וכס 5ג '6עיסו סבכיך וכור 5טוכ וידט סדמגין
ק17גת סל6ג:1-
לוס
פ5
ס
'
ע
כ' סוס סין סג7
יגס
מןלושן ג 71פס .וסיע
י
מ
7עתס
*לגסות קות מדגלי
וס ססס סע מגמיס *3מ,ליות וטגסיות ודפתס
י
וסכרגיר 5",סיו חכמים 1 .731וס שעם שקפלורתכ
ס%
גס  1:3תכסס  OD11עם פסס מעמיס'ותר6 .נ 5ס'54
רוח סון7ס 1Uf tOtlht
רו" 5סיס
5פ,ס
בסוגגסיגניג'וסו ennDSממיסט,'5ןוסיףיקי
ם ו6ץ
לטי
ו!ריגיס 6גו 5כוף ר6םג1 1קס5
יתםגי:יססלגין
כווסת
מספלסמותקס3:%פע!65י)סefלמ6ת'.ם6,וססרלרפורחת'56ססיסססג"ורגימסז
וס
" בג-ף
סלגציי כפ"; סיסג"3 5חבוגפ:
סיפיון 5פ:ר ס%יבי
6 et~nJfחר רפוטי פל תסכת סרג *ס5ת מטת
גוס רעל 5טסשי  u'heסוס
נסריח "61כ
6ך פירס דברלישופרי'6ס
ןס
סופ6
"ר רות 56סיס גו זוסודאי
ף לות56סיס סריהגטס 04
מעגבסיסים תפס וסגם ,ור
ק כ' ק!לת' -מ16
רוח סקוס ס' 6תקוםמ6ד:ערס,7,.
ו,ס סטרס קט:ס 6גן סי 6פגת 'קרת (נד סחועמפ
ODp9lפ5דגלילו"זודי 3וס:

נמשיי

יפית

ר"י.

סייס

ימס

(סג)כלשגות
אפרים שהשיג על
(סד)ןץשגות
יו הגדול הרוחף רבו
ננ
יי
בב
הר
הראב"ד על הרמב"ם (פ'

סר6כ*דסס5יסי 3ה"4)6

במסכת קמא הובאו בספר תמים רעים
סימן מ"ח:
(סם)ד,שגףז הראב*ע(עיין מסמ"ר

(סו) דץ2ם3ךיזעי

סקס 5ורי 6כח"ג):

הרב ברכת הזבח על

הגאון מהרש"א בחדושי
הלכות .הנה הנם נספרו תפארת שטואל:
(עט) הר הכרמל שי"ה
ל (פז)ןץ2טגךרז על הלכות גדולות (עיין
אליהומכ)
מהייעי
ר3יגו  717כר סעדיס כמץ):
סדר ארבעה מורים ונדפם בפראנקורמ (סח)דץשגות על הרב מ'ז בי"ד חיבר
דאדר:
הרב ש"ך וקרא ספרו
(ס)ןקך4נינך (עי' 1מדרס):
נקודות הכסף ע"ש הכתוב מורי זהב
(ס)6זץשנדרז הראב"ד על הרעה בס' נעשה לך עם נקודות הבסף.י ונדפם
המאור בתוקףגדול הובאו קונמרםמגיני זהב על החלתיכר לנכדו
בש תמיםדעיםעל כמה ממכהות מסימן של הרב יור לישב הפגות :הרבשפתי
רנ"א ואילך .ועל הרוב שהראנ.ד כתב
בהן בנקירות הבסף
השנות על בל דברי הרז"ה במאורות :לסט) ך2שבךוץ הרם"ז על ספר מצת
שמורים להרנ נתן
(סג)ןץשגררן הראב"ד על הרי"ף על
שפירא בכתיבת יד:
קצת ממכהות .הובאו
ב) וס%"205 5

56יסוירגי'ות 36ד"ק כי16יהגנ,ל"י:ה מנחםציון

כא) כלפס עריס :oa

השנות
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מערכת

טפרים

ה

(5השגות כט הרס"ך על הרמב"ם.
עם'ש בנדפס פערכת מים
בסיר(פיין רנינו מסם סכמן כחת):
)651ןק17נדו)
הערוך (עיין מ' ~qD1
טסר6גי נחש);
(5נ)ךזשבדרז על הרב פרי חדש בי"ד,
השיג הרב תבואות שור
והרבפרי תואר והרב חיקלישראל .ולכל
הדברות המעיין יראה כי הרבפרי חדש
רב מובהק הוא בסברא ישרה ולשון
חכמה ושגנותיו מועפות וימררוהו ורובו
ותשב באיתן קמת"ו:
(- )%
זשכמ* מדרש השכם מביאין
ד
הראשונים ועינינו לא
ראו כנ) .ובם' המכריעסי'יו"ד כתבוכן
בס' השכם וכו' ע"ש:
(5ד)ולשלמה .ש3י ספרים להשלים
הלכות הרי"ף כמ"ש
מהר"ב סופאל בהקדטת תמת יטרים
ושברם רבינו משולם:ועייןבח"במערבת

עי

כא 41

מ"מ אות לי( 8עיין רניגו מפולס חיגר ס'
סס(מס כו' נח"ל) נד):
ר
פ
מס) התחלת הכמה .מ בקבלה
הזכירו ותג
מנלה עמוקות כה):

קונמרם אהרון
 .הרמב"ם
()6הלכה למשהממיני

בהקדמתו לפירוש
המשנה כתב דברים שהם הלכה לטשה
ממיניוהםרובן ואפשרכולם ,ואחר הרואה
בעיניו יראה שהן מועמות .אמנם הנאין
חותיאיר הפליא עצה הגדיל תישיה
ברוב בקיאותו בתשובותיו סי' קצ"ב.
ואני בעניי ראיתי ס' כ"י להרב הכולל
אב"ד במצריםכםהר"רחייםהלויכי) זלה"ה
שהאריך מאד על תשובת הרב חוהיאיר
וברוב פלפולו ובקיאותו יגע ומצא הרבה
בהל"ם וחיברס' גדול בזה:

**
ו

()6דדזזהיך כתב מהר"אשפיין בנמוקיו הנאון מהריר שלמה אפרים אב"ד דק"ק
על הסמ"נ ריש רף רצ*ד פראג ובהקדם' שם נאמר שכטה תנורים
ו*ס' הזהיר שמביאים ההוס' נקרא והזהיר שחיבר ובפר
ם בדיני איסיר והיתר
עםו' והביא ראיוה .ובתוס' סוף מנהות חבור מופלא בן ובנו היה הנאון בהר"ר
יוחסיןק
והביאם מרן בב"י סי' קכ"ח כתוב ס'
:

2

של

הנהיר אי

שמב"ן5ס.יסג 'ינ'

ש

מהנדולים
מלת
מהמשפחות היותרמיוחסות ונם"ש הנאון
בתחלת צוואתו הנדפסת בסוף ס' יש
נוהליו:

הגיה מנהםציון
כב) ומקם נשתחז ססלפשך פסס מנסות  50סלפנ'ס ס-סוק"ן מסטת:

ענש

ן סל'6ס סףתפ'(.ן ס"ס:
גנ) אוגל ג"פ גרכיג1ייותםי6ג.זלסס.ג
י
בד) וגדפך גסת נשל 69ריו (חרפ 59 )1-מס' נשק וב-פ
ם ניקור 1סנ-ס !ח" 6ופגיטו 50מס' תפגיש elsm
גשל פננ ,65וע 5פס' נדכות גרילכרייןaent ,ס'נסס-ד נסס:ס' מסליייו
ן וכן גתו Saדגיגו נלסון גר
ם nffi
סיס חי' סעיפ
8מה)וכןשכידו סלכ כע5ויקמל פסס פיסונסס"דומגירו 9פפתס ) mhסו וגוחן תש ו '9ס9ת"י '%פ9.ל ere
סוס ספמכי* 5ס! 6ספיר גט:
 )15וי' ) h9pהריס  40לזודי וס"ת לן "גר ויל סין ו'ושחחתוניסיפ 6זם-ס "9םופ' וןנטרס ~erni O)s
פסיל
(ש ס.11ת) !קנ'פ שמס ר 569יסוזס לינון  ODD'9וגס'  '1Dhג.נס (פסס '5סחיות 6נזשן
קסיוף
י
ח
'ע
6ו
%לקיווי( :
י 9-גחמושדך~cJWמיוסי ג-ק ע 5ס1לששפ וכסקדמת 1מס סגר ס' ולפ 6כלססמספריי
פסססוסיף נ-כ כממגיססיק
ו פשס)פייידי פסרשס קירסגוש נ"י פ*1ן דק-ק 99דיפ:
א) וס61קיר הפן  Vihגזפס וס מקלוג 9סכ'6יר ! o')otה ,6-פ*ס ספית ויקרן נמיגר ופמפס גק' 59יטת
סו9ריס 6הן *9 '0ס וש"ס  610גספ"סחפן  59סמ4ת..ופ"16 5ת ח' ק* 6ונסג-ס פ'ן סס:
1 )5חי' ג"כ9ירגיטין סוגף גס' 9ינגיסין tJos-פסר"6וירג!יות וכן פ"פס' גרסתותסיס פפקירכסwris
ל"ו)וגן '9ד ס!יחס  '%ס-ן פאג פוגגם (יירגשרם אקג"ו)וכן גרפס פ(וט ש ס5ו5ס שפז''91( ,6
" סי'נ"נ(hMte p")hה"מ-ךס' תפ* )9ח881
יניס(6מ'שין ~ gleמס') ו9סו"ת שגוך לי 9קמאנ,וגגו סנ"פיסי
 t)DDואי  %9סריטנ":6

9י
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מערכת
י
שיהררה קצור יוסףנדפס יומף ברבי ששת בן
ןינ

מפרים

ב"ה

(ג)

ענה שנ"ו ג):
(י)דינשיהודה הנהוהעל הביתיוסף
ועתההדפימום מחדש
סביב ביהיומף בדיהרנפורם עם הנהות
אחרות מלוקמוה( .יגדר)וס ~ btoסגוכר סגי
זס) :
יגן-דל מיוסדעל אברי הארם
(ס)דיושד
תיקן הרב מהר"ר
מררכי אצבאן ונקרא זובח הודה והוא
בנוי על ס' החרדים ,והרב מהר"מ הנז'
היה סולדתו במערב הפנימי והיה רב
בעיר ליוורנו איזה זמן והיה ויכוח בינו
ובין הרב אברהם רודריגיז כמביאר
בשו"ת כורח לצדיק ואח"כ נסע לארם
הרבנים כמו שהראהצויה והיה שם מילל
בכתבי ארם צובה המודפמיה בם' חנן
אלהים ?גדול הדור מהח"א ז"ל ע"ש.
ונא לעיר הקודש ירושלם ת"ו לעשות
זייאר"ה וזניתי לראוה פניו והייתי קמן
שהניע לחינוך:
(ו)דילדו לתלמיד חכם בפרפורו יסד
הרב החסיד כסהר"יאיגאזי
ז"ל בכ"י
הוא מררש רז"ל הכי קרא
(ו)
שמו מדרש ויושע והוא
.בדפוסישן נושן הן:
ל בתשה ס' מוסר נדפס
( )0דילו
באשכנזיי"י):
(ע)דיכדך] הראב"ד והרזיה בסוגית שהי
פרות הובא במקובצת מציעא
פ' השואל:
ן החכם עם ההסיד בקונמרם
(י)דיגנדי
אגרת אל תהי כאבותיך ,ושם
בהביםיפים ומליצות קרמוניוה בהמצאות
חשובוה לחכמה חכו ממהקים וכלו
מהמדים .והויכוח הנזכר חברו הרב שם
מוב בן יוסף פלקירא הוא המחבר ספר
חסבקש שנדפסבעיר האג שנת הקליח.
ויש בקונטרס הלז אלף אלפין בחכמה
נפלאה בחרוז ובסוף כל ביה נ' היבות
מפסוק .ירשום א"ב והשר"ק ושם המשורר

דידשע

לפיסי עשאני שנת
תתרס"ח נלארדא וכל החיבות מתחילוה
באל"ף ואות שני מהחיבה בראש הזורה
ובאמצעה רשום כל הנזכר והוא פלאי
ובקונמרס הנזכר אינו כהוב היכן נדפס
ובאיזה שנה ,ומ"כ שנהברד שנרפס
בסביוניטא שנת שד"י:
(י)6ויכו
ה הרטב"ן לפני מלך ספרדי
נדפס בספר
מלחמת חובה כמ"ש בח"ב מערכת מ-ם
(עיין רמכ"ס נה" )6ושארויכוחים בשבם
יהודה ,ובס' מלהמה חובה יש הקדמה
מהרב אברהם רומאנו לספר סלע
המהלוקות והיא שיחה נאה ומליצה יפה:
(ינ)דיכדוךב]יכ]דרייב
] חיבר הנא.ן

י

חיים בר בצלאל
השנוה על מוי"ם בתורת חמאת .ואינו
באר מים חיים כמ"יט סדר הדורות דף
קמ"ר ז)ע"ד ע"ש אלא כם"ש ריס דף
קם"ו וכתב הרב מהר"ח הנז' שלמר
עם מורים ביחד אצל הגאון מהר"ר
שכנא .וכיב מורים בס' יוחסין דף קכ"ה
שהיה הלסיד מהר"ר שכנא שכל גדולי

הארץ הם הלמידיו
ב פווהלואאקהעי"הש,מגדולי
מהר"ר יעק

וכתב
הלמידי
הרב מהר"ח שחיבר הספר הנזכר שנת
של"ה נחדש ארר והוא כוהכ על סרן
נר"ו ועל מורים כוהב ז"ל ומכאן נראה
שמ"ש בש"ע איה סי' קנ"ר בהנה"ה
בנוסח הגט שנת ש"מ ח) הוא פעות או
י מור"ם או נקם  1השנה
אינםיבר
למשל בעלמא:

אגל 6י5:עי?סי,ת' מסופק גוס כע":כפיפס מערכת
גי-ת 6ות ייג
וכוחמ.ס היים ט5עי .סיכרפריט 7נ,ס7ל סנט 6ין
!ס,כ.ח .ומקלוג,6
' גמא 5תח דו? ססרכ פור"ס גח
יפריס  ':ס!.גוסיסניול מס? !":גע-כגיס 5:(:עט
מ'!,ן  pסי' גרס ומ
fסר-:ן גח f
נפלס ם' '!:גp.וזן
כתב ס7ל מזולותסיף דף ס-ג :ונכר כתנתי גועך
ח 6.מסרגת מ"מ 6ות '-כ (ט.ין מ' נסס 6יסריט
3ת7 )6-כתוג ע5גת סגלןמור"סז" 5יגס "5ג !טופל
כהגיגן "5נ ע-ס61 .ין מיס מפס דוח גפס.ס (ים
סגנון פסלתי( געה5פ'? 5סגיספ16רותסניעש
י ס'
(עיין כדק סכ'ת) .ועתם סכ6גיד

עי

"'7י

סיע

המה מנחם ציע
 )4ולקל קא  ert~nסק'5ר סג"' וכחאוסר-י '5נחג!יס ו
ד) וע"(6ית ס' '"6וגסג.ס מ"ן סט:
ועי
ח) קוסע 6רע-ט:
וי"ל)וסוף
רמקיומ:,י6
י
,
:
ט
י
6
סל"' אלן פלס
תורת ס6סס1
עא
ים"':
"י
ז) ונקמתיימו,ק סו 6גס ספר ג6ר מיס ח.יס עס"תו
מ) :סכ"ג ~כמ6( 5.:ות כ' ג"ea1 )6ננוגס-ג :ס כטסת מעך סלאמסי
םע"ס גס 6ימואס סם גר' ס64
ותצגיי"ג 5.5הכע וכש"כ גתח!זוסלן וע6ק"ג6ין 75קיק פוטסגןגי
ןיעכס נדפספתיםעם סג*ס תורתערס5סמ
ע!גונ נעעו,ת סו"ע

f

c

לגמז h~nlo

f

סורגותיו וגג,י'וחיםניד לפ":6

P
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מפרכת
אקו ונ"ע גסוס

6חת16 .

י

פסרט" 5סיתם פ:וחתו

יין

ספרים

רר

א

המשומר והוא כונות העומר:

גאת
א'"ןי.תולם ניכר*56נטיס (נ)6ךיכ! היא מדרש רז"ל וקרי ליה
ו;גאון' מסל'ח סג,כר סוג
ש מררש ויסעו והוא בדפוס
כגס וזח אפס י1ס טחן תיש סגתטצ*ח.
וגפקלס לע טמכרתת ם!ו פשט נינטה סטגירוסו 15
ישן נושן:
6ג"7ס
67ג"ס פ:ס

כיתו סגי חדם'ס .ונהוג
!ארי 5,חק (נכ)ךיקהל משהחיבר הרב המקובל
יגל ס' מהאס .וכס 6תס  tn~po 651%סג'פ
צי
וח
ו
מהריר משה בר
גר סעסון חתן 6ה' סג16ן מסר" 5טפר6נ מספר
מנחםתלמידהנאון מהר*דאופנהייםיביש
שכחיו ע";:
ם גסוס מפלס
ז על למוד חכמת האמת גירס פ1.ר 67כסיפיסו מספרסי'י
)? (aךיכ2ך
כק"ק ג.ק!םגורג
ד חיבר הרב החסיד בהר"ר (יל 6מ6ד מיוח
עסל'לחי
רכוס:סויססלכנכמור6
מחס סג,גר ס16'51
 ttoe;tכפס
י רוח
ף אירנאז בספר שומר אמונים דבר כת .6:דייקכן ערו כמס סיגופ'ס
יוס
יי עון צית
ספ
כ,שג
גה נפרסוס נסני
דבור על אופניו:
נסס 7כך'ס 61 :o'cpחל ימים
סקס! כדמות הת"ג כחול כ6נ יסחג  6!:סת'וו 4
ר וס61י 65ו! 6מתילו סתימות.
ירמות כסחרימ1סוכי
(יד)ךיכ2דןק בנסה א"א אמר החכם על ג
ח
הקנאה מהרב מהר"א קונקי ושגן גבתו ( hc'hnנפיעס שגעו ט התזת כ! מאגי
בספר טנחת קנאות:
הגב סמש':סט!מ' ;טס נחרם !ממס 1ן6גדס.,1ער1סו
* 161 .סו!ו סתרת חלמית וסגך .ו:תכת' וט
י
ל
ו
נ
ה
ג
י
!
ם
י
ד
ג
מ
(;ו)ריכדר
ז ראה זה חדש בס' פרי
בראש הספר פסרכוסטירוני ס6ין גירי עתם כספר סוגן (סיייע
א"תיש קונפרס
:55י  076במס תירול (פ.רעג,ת מלן סס,גו ע:דחיס.
כאלו מלמד כוהב לו שאלות ומוסר והוא  061ר6ס  oh~nמ' :סחךימו ודותו ומ'1:ח כנן ;תג
משיב .וסםורר הכל יפה לך נא ראה :כס'חסידים ס"תתר.,ה סגסרסיס מץל עג סחיס וט!
סס55חס ע"ס כממגף !!'5ן:
(טז)דיכלר* מדרש ויכלו בס' גממריאות (גג) ךשב ,הכהו תשובות חדשות
של הלמידי רבינו יהודה
יקרות להג"ם
חסיד על קלף כ"י נזכר מדרש ויכלו:
רפאל הכהן יג):
ועהה ראיתי שהתוספוה במנהדרין רף
נ"מ ע"א הזכירו מדרש ויכלו ע"שטי:
קונמרם אהרון
(י') ויכלכליוסף חיברו מהר"ריוסף
דרשןמפוזנא
יהעמודים כחבו הממ"י שאגן
דרשותר ()6וו
על מדר הפרשיות כ"י כמ"ש בסר
לכהוב בס"ת ווי
הדורות יי"י
):
העמודים שלא יכהוב כחיבה תמימה
דיכרצב משההביאו בספר סרר ויבא לעשוה ריוח במקום אחד ולצמצם
והם במקום אחר .אמנם דע כי יש שוד גדול
הדורות
דרשות על מ' בראשית וס' שמות יא) :לכהוב ס"תווי העמודים .ולמאי דחיישי
חיברו מהריר יוסף ההנהוההיום נדפם חומש א' באמשטרדם
(יט)דילקם
דבשן הנוכר לקומים נקרא עזרת סיפר ווי העמודים מחוקן
מאר לכהוב ס"ת:
ומאמרים המוהים כסדר ההורה
כ"י (נ) רלא עדר אלא* לשון זה הנאמר
הביאו בסה*ד:
בהלמור ובמדרשים
ובעמעמךכ"י להרבהמקובל
(ג)דילדל
עירוקדיש כמהר"ר היבר על זה ספר אחד הרב מהו' אליהו
הכהן בעל שבם מוסר וכו':
נתן שפירא הרב המחבר מצה שמורים

ל"

ייסף

ואת

הנ"ה מנחםציון

ט) ו
יתד)ע'ו!לפומק-תם ס'גפוכג(תגק'ס" ק-חפי'1ק'5סכ!מסט)";:7ס' 1יכ:כ' 5וסףסי6מחי .צ'ייס כס"ת ו:לסס נס ס'כי
ס כטיש
" ופס"ד יבוסס סיח:
נ1
(6
;
נסנען ס' יqo" 7
ס
י
' 'וסף
( ':ת(-ט) וכ' 'סqo1' 7,
מוקוי
גוני( DD:)tכנת תנ"י):
ו5
) (פיס מפס נמ"1ס 'כל' ו"
י*
יב) נס הי' פ'ירע קבס!תאין סגלית וס' חק! תטחין (עסה:)7-
ך סכנן
י
ר
פ
ס
.
ו!כ :סגסן
כ
"
ת
ו
'
.
מ
ס
ג
)
ג
"
:
ק
ת
יג) וכסופו ק' !סר-,ס 6כי"ק e:tesh) h:~w
ס' (
סו:ג
"ס
ר
יכך חרות ע( מפגתו סס וסריס סמ
גסק7פתו כס וכןכי"ח שרת 'ק'ת' 56כטת ס;סגיס דעת קדי':ס ו
ויסג טס-ג' !' 6וכן !ענוד מטי רע :פ!חתס וכיוס ו" ב"רמרתכיו :חלס
מע 5ככמ 1גק-ק 6סו"כ5י;ת
' לנ"לוחיץ (פ-ק
(6ו"מת גיוסי'"ו ג? מ הספר גסל;ס כב' סנו"ל.ליסורי-סיר5י"
 *5תליוגייס תלעס-6 4ף:יס
ו נ%כפט וס' חורת תסך (וטח" %ר' ס" 6כסג"מ תזו 16תכ:):
(למש"ק) :גפ  %וסעפיסר 1ס'ני

תייר

יו

ח'.

%לפי

ששי*4881י*--

5יי
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לובלין ש'וכע"ניי"יי:
()6זאתחקתההורה4היב המקובל
)זהיבחמנךפירוש המכילתא מהרב
מהי אברהם (י
 fמה' sמשה פראנtקפורם
 sנדפם f
חזקוני קצור כונות האר"י
ן בקא אמשפרדם:
בויני
י
י
ד
הציאא):להרב המפווסם (ו)זןץבשינה'
בהמפורסם סהר"ש
ר
ה
י
(נ) זאךזליהדד
אלנאיפירוש על אנדות
מהר"י עייאשש
דרושים ובאור ודינן ברכה מען והקמרת ודבו תוספות אשר חיבר בעיר אלהיע
רירשוזך ירושלם ת"ו ונדפסבאיזמיר.
ללשונותארא"ם ועלמנין המצותוכו' ב) :הר ק
ושוב נדפסבעירפיורדאו):
(נ)זצבךץ פסה להשר הנשנב הנשר
הגדול מ' יצחק אברבנאל (ח) זךט 4ללותי גתוכ פסרג פסר6-רהיט ח":5
638ת' גו0לנ"ייצןטסן  3%טלי פסל"ס
נוע ישי בית הלחמי והוא
י ל6ט ספעכ'%ס ל'
וי1ת נרי .פ65ת' גתוכ כקפתג
משועימפרי
פי' ההנדה ג)* וחיבר כמה ספרים פירוש גחוגי 6ן'יגס וסול חיכל ס' מכסיל 61חלי 1לסמקי
ההורה ונביאיםראשוניםונביאיםאחרונים פוש ספו מוסל וח.כרכו גפס חטר'ס
מ סת'קונ'ס*
ינזס מכפת
ססו6
כק
משמיע ישועה ומפרים אחרים .ומזכירו וכמוגז למכי' ורכי
ס
יך 6ח? פפסי פורת
%ס
ובסף משנה ה' ברכות ד)  asnpoח) עד ססקר
י
ס
ו
בל
יפ
י'
פס
'
ג
פ
י
מרן בביהיוסף
( 011:חשול בפקוס 6חד ע! פסקיפאון .ונ6 00 6%ל1ן
ולכבוד ולהפארת נקראדון יצחק*וכיוונו
6
י
ו
ת !תגפיאדיס ו %ידע
י
ש
וט ס' שסר
6כמ
ר ו6ש5
י50 .ח 6חרסייד נ6ו 1671 456סיפ
יש
הוא ז"ל ובעל העקידה לבטה דברים י
' אות מ-מ( .ע' ?6הי 11ספץ וט מספר ע
י; 16תגס 6מזוסוףיפוקrh
וע' בה"א מערכת
ן יסודכטיסמפנין
י) ונמצא כתוב לבנו :6ופכיגיס דתו6 .פר!ים וכ'.6
מהר"י אברבנאל ח"א
ל עתו 6תר  cf 6כמזיגת סעיטי!ס.כספיך (0חסססליס
של הרב בעל העקדהכי מהר"י אברבנא
מס גטרי 1יסו!'ט 6!1וכ:ר6וסו תכפי גת4טי( 6ספחו
זוכר עקידת יצחק ושותה מימיו .ובס' כו טמחס גדו!ס ט) ושט (מלך פתגות לכוץ ופסס
סקכ(ס גימרתן פשכ 6%ת' כשכ פסרכ סם/
קורא הדורוה דף כ"ט האריך בשבת
(סתרסגרסרי
ס זף ג-כ כתכ ?ממפ
 נמסר  qliDיחכמאברבנאל ונדולהו .והוא היה ו
:
י
יתת.מכמ' מ"פ סמררי"פירסי?עכירגס
6t?t~w
מהר"מיונה מ"ו מפרים עחיבר עש'ב:
D!Wק*וש מ60קיייפ"" 6כפסכלטי
%6סספים ולגיסםספרי
ק! 4וככן! ס' מוסל  59פ0ריס 61רגפ
( )7זבה השלמימ להרג הנדוף קיא
פכ
טהר"ם נאלאנפי פס6ס
יסיסע"עיו"י)2
גג
י(וינחו סספריסמהספניםודו
מענינים נפרדים ונדפס באםזמרדם ה) :זךטי סתם מקווכ כ4 6ד פססחת שפרים.וריקון
 n'StSDפז ס6יש
נסעכרס גע(מ6
לרבינו מהאר משה
(ס)זנבותי
יסנזו!ות מטתי 6סר
!תpWD1 P1nhS %6 6:
סS
;עD
קורדובי
"
ך
ר
ו
נ
ס
ו
ס ריסט 6ס4ת' תפיס פ6ד ? 50גריו גסן!
ורעובודתפירוש נוסר.ויטו
תפלות וכונות תקיעות
 6מסר"ס ק1ל?,כיר*1
יום tוoנhפaר~סtורכותינו 6ליוו י*ריית
י רות סק?ט ושסל (נ!סהיסס 46פי
הכפורים הזכירו במה"ד .ונדפם בעיר
כעי

י

שימים

.

1ג-י

הנוה מנחםציון

זטי

א) '%, !'3ת 4סתס ופק'פ 1כקות '1ץ2
ב) 'כ 1סרק פגות 'ענודת יום-ג:
י סליקתפפויינ 6ושקרל כמס 6 %ם פפפ כ:8-
נ) סס :יל !כהוג
ן6מס.י'כרזפמו"םג:וף:ס 6למ"כ וגהקךעי
ר) וק סרמ' 6כיו"ד
) ופ") כ' מץ,
תס
קו-
 6כלל :6כ(ד:ו"
פר
!.
וי")1פס סררמי

עי

ק תוקן) אכתכפ-י ל' 6ג6
ח) מלנ7 ,ס' סווסר ס" גקי6ס6ו(.כל,סר6כי(יס גסס פזלטוימי  716לוחסין וסם-זחי
וגממי :כ6יר 6ווסל ס' .סי
' גגן '6חכךיסד,גילון 6לגף  4161נס מפס דכליסיסוכופן"פ 6"6רמוני
סרס סיפ
ן (סם",ת  he~1ס(" )1ו6דל 6רכ 6וווסל
 hto1מטון
יקומרו כבתג מבע"כ כ6:ליפ מררך 6גן סססר6יר,? 6סר 6פ""6::י
ג ס! סווסר ם!ט 9ן ס:מ 65נו נס פ6פליס מלגס טסמס פצע ס6הרץ
פ) ונס' ממטפחת (יפג-ן ס6ל.ךיספי
וכחט כחוט ט-מ לין וט תגרז יכמ 1כן פ('5ו נס כתופו? t:srמנסיר פשי ל1 6-גמ 65כו לגלםסט"

ססתי.טו ?ס' וסוסו (40ניס נסיסלמג"ן ד!יםיסגיל
6חל ל 6-מחמת  '~rrנדך ס?יו 1כ"גכע,י,רזי
יתoיסררג-י'ס קמתי.ס:גח ססג'ת tObtpעי (פ6ול מ"טוי, 6כליגן
ל"5סיפך וס פמ'מ ע-פ (עכס ?6ס ג!5מ:וcs

פ( 0-יג"6 6-ות (ר גרינ*ס מ-ןס*3י):
0! 610ד 6.כיסר :ס , c'aגס' סי,חסין ( '7וגתן 5ל
ין פילס"?ינלנ 6 !(01וש ספל' '"לeows~ 55
רגס
רי
כל 5כ 6פקספ'י'6ן ?וגסל
ס ט(חיס oaש? סוס נף6טיקע כמס כישי6עספק:ftWS)4ho 6
חוכי
ין-ד)רופנס"כשכ"ק-י':ונ0תפן'כ ג
גמת(ס !רופיוסי
o~h
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נגי
רו(סיכיגב!גססקסלן 'D hSקtsוtס~tltו3ק5ס תגכר!פספקסס סגפס ושאר חברים ז"ל ויש בו הנהות הרם'ו
*נד
ולכן
61הריסס קייצי
(יכ'
מקדם6 .ך
סרג ו"! י?פ גלפת ונתפיס ענין
י
ס
ו
ס
!
ע
גקג6תו ע! ;ת ס6ר1רס סעזכייס גלילית זפישת
ג'ל יתקו 59מס ג!מומת סוסם גרגרי 0ו 6ופקר!כן
וסוקס,גיסיקעקטכ5.תס ו,5תר מפסעת!שותפקפ,קיס
י !;ף וכותיא)?
!6ו ו;:1ת1יעמיס .וס' 3לתמיוידיגג
וןקךי פיין %ס :כתג סלג פסיפס חרגי ,ו"! גוססת
תי mhסי"
פ נעגין '6פת' :סגל ספל מוסל.
, .כתג סרמאק
חוסר תכה
מ"ממגיות יכר'ית!תוהוספת.ת
ו-ן 0סי! פיתי קוס וסטפינרית ככמון ק5ל 1סלסג*י
גדרומיי תגיףיומס ע;'ך .וגר6ס פסיו tt':CDוגליית,ת
ות.ספתית גסתלי תירס ג"; .ולפסל מסיו כנן! סת"ל
מדלימסיס מסיו %קדםקיפתס.ועיין %ס סגתכתי פס
!ע !.נרים פטרלת כ'"ת כס'ו(עיין כלית מגיחו) יב):
411איתי"*י פסל" 1.ספו 6חד נזו( מתסר1גית
סים כזמר, .נפספס סיסטייס חוו; qow
ען סחסרוג,ת :גוססו גומרקיסטנליג:6

",י

(ט)זוקרןדץדש נדפס במנטובה בהגהת
הרבעיר וקדיש סהר"ם
וכות ז"ל ינ) ואחר כמה זמן באלירי
זהר חדש שהיה של הרם'זויל ועוד
הוסיף בו הגהוה רבות וחדושי
חרשם מכ"י
0מש .ועוד יש בירינו זהר
שהיה
של מר זקניאביי אביי כמהר"רישעיה
ז"ל מונה הנהוה רבות אטהיוה מרבני
אשכנז ז"ל מקובלים שבאו בחברה הרב
יהודה חמיר ז"ל בשנת הס"נ:
חיבר הרב המקובל
(י) זהר
טהריי צמח והוא
פ' הזהר ממהרח"ו זצ"ל שקיבל מרבינו
האר"י זצ"ל .ונראה מדברי מהריי צמח
בהקרמה מפר קול ברמה שהעהיקומכ"י
סהרה"ו והוא עצמו כתבוכסרר .אך לא
שמעהי הנמצא כזה .ובמדומה שנאבד
הס' הזה:
(י)6זהר
כ"יתנור על מאמרי

הרקיע

הרקיע

הנ*ה

סג"; )3

(יכ)?ןץך ((16י ה
עו"עתה נדפס בפולין
כלרקי

פירוש לשונות הזהר
הקרוש מגורי האר"י ז"ל ונקרא הספר
זהר
יב:
ער'
קי
הרח
הרשכ*ץ על
(ינ)?ןץך ךזרקיע
אזהרות מהר"ש ן'
גבירות והוא בדפוס ישן יי) כמ"ש
במערכה אל"ף( .עיין 6ז0רות):
(יי)
דץמה חיכן מו"ה מהר"א
אזולאי בעל חסד
לאברהם .והוא קצור ס' ייח יקר שחיבר
הרב מהר"א גלאנטי תלמיד הרם"ק על
הזהר ונרפס על ס' בראשיטהי ).ועל ס'
שמות יש אתנובכ"י :
י הכמה* כתב סדר הדורות דף
זדץר
קם-ז עךא זהרי חמה מ'
אברהם בם' מרדכי אזולאי פירוש נפיא
על הזהר בראשיה יהוא חלק א' מספר
אור החמה עכ"ל .ואינו כן כיספ אור
החמה הוא פירוש גדול ממו"ה ה
ינז' נ'
חלקים גדולים על נ' חלקי הזהר .וספר
והרי חמה הוא קצור ירח יקר שחיבר
הרב עיר וקדיש סהר"א נאלאנמי על
הזהר ויש אהנו על ם' שמית זהרי חמה
כ"י זכבר כתבתי בן בכמה מקימות:
(סו)זךנבדז הורה חיבר מה' מרדכי
אצבאן נסח וידוי
הנדול כם"ש במערכה וי"ו (עיין וידוי).
ושם כהב דחיבר ס' ישא ברכה ושאר
ספרים .והיה מקובל ובקי בחכטה האמה
וראיהי קצה הנהוה מנהיבה ידו בס'
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מפרים
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גספל' סקען ל6םיוד פ' חקת דף קכ-נפ-נע"מ :ובו תעלומות ורוי דרוין והאריך הרב
(גו)זנפירךתישראל כמנהנ איפליא בפירושו ויעלה במו מאה פליגו"ס
וכו' כ"ג סדר פירוש הפרק הוה לבד .לכך הוא חבור
הדורחע רף ~ .fDזה אינו והוא להרב
נהנ:יקה' uen
ישראל נאנאר"ה שהיה ם"ץ בק"ק
,ש)
עזה כבי והיה מריץ אנרוהיו לרבינו
בצלאל אשכנזי ולהרב מהריםשץ כנראה מפליגיםמאר בשבחהרב המחבר וקדושתו
נקינם' מימי ישראל אשר בטפו כנ' ומכללם הם הנאון סהר"ר שמשון בכרך
מנס רכינו מפרשי ז6 5'5סר סירותיו אביו של הרב חוות יאיר והגאין מהר"ר
(קובכיתנכוי
י:
ת3
שוףסמיידסתהוכימ')ש.ינוהערלביומנבעחנםיןדיהלשוינרזיאםנו .שמואל סאידינובר בעל ברכת הזבתני
כם'.
והרב ישראל הנובר הוא בם של וסיב ()5זקן אהרן שי"ה מהרב אליה הלוי
הרב המחבר מאמר כל
היחמיד מנזרי הארי* זצ"ל הרב המחבר דאי הנרפש בס' הטת ישרים כמש"ל
לקח מזב כם*ש בנדפם מערכת משם
אותב במערכת אל'ף( .עיין פ' 56יססי
ף נמת)2
נ"ז (עיין מ' מפס ג6ג6ר*ס 3ח" .)6והר
*שראל הנוכר הי"ללזאסייזרהותחיבושרריאםל כימד)ו )(hsזקןאהרןושמןהטו
באנווהכי)
ולרבניר
שתראה בהקדמהו
ועוריש חלק שני מפיופיו בב"י ונקרא נדפם נוימציא ויש אינה תידוש מהרכ
המגיה מהר"מ נבות:
וכארית ישראל כה):

יו

.,.5סרו"?עש

י י

יישית

הנשה טנחם צרן
רלז-פ פ"א ירידיסרבס?בגי"ל
 '1hhוסי' כפרויייסי
נב) חור ססנתו (פ" :כפ(סג fi'Snthוה5י:ו
גג')ריויי
י
ג
 Otuפ-ס וללס פוס דכסס
לכס"ר כס וסרג חיולם סתגגר לז?סעו ,גוייס בסי' ":ן

ל*

ח-י

3ס-ס
!ר"י
ת גע!פו נכפות פ-ס ח(5!6 ,!%י נכת" קול :וערות :(Sh..at
 sffo .קיפיפ
'
ו
כ
י
געי
!
ם
ר
ו
י
כ
ערג ע"ס וכרי 6-ממיד'6:כ' עגו כר"מ ימירית.כרם ג 6קט )'Shli
פשט
גג)יכ
ן כרי מוסריי
גר) ס' מעי ,6ס 3ע! 6יוכ כ' מקוס יכרבל ורבות 1ס' פת!י?ניכס(דו-ו בע"ס) ודיר "1:ג גתר1ויס
י
טזגס 3בס טחביסילריס ('5ר חסדת):
יכ
פ
י ושיריו יי?ריס פג:1יס גבס  C.:tWtDוקוליי 51סמ"ג :סי' fie:
ם מוריג ג 5:'11ותרח"י)
י
בה)יודפס
ק
י
ח
ל
ח
ב
י
ל6גשפ
גנת-י ייסר6ש גבס כקיא יברזל נס ) DD7יפח סדר חג'6ס רי1:גיס 51חריגיסכין
ע פוש
5
ו
ס
כו)סיג?'::פיס(פלפ3-דנךסי:לסזכךרן כפיד פיו בסי'ייככ גחפג.ת פ:גח לצגת זפ"מקיר יבופוסיססנ פיס
תזקיןדגיי
ך:
 '6לס"ס ופ' כ':)6
בו) ל0רנסצ-ס הלפס 6וסנויכת ת"ס לפרן מכסןר-,סיפ סדר תרך

כיי

ו!*

*

מפתעי
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מערכת
)?Osקדשמואל למהר'רדניאל שבואל
על (עתיר תקע"ו)

"

קצת לשונות והלבות המיר ויש לו שו"ת
בתשובות הרב כנה"ג חרשות מעתה .ויש
לו תשובות בס' מרכבת המשנה למהר"א
אלפאנדארי הל' פונה ושקיל ומרי עם
הרבנים מהר"ש הלוי ומהר"א ן' חיים
רבני איזמיר ע"ש באורך:
(5נ);ם'הזקנה (עייז וגתתך רנתי):
(5ד)  1יהןרהב"יהביאו הרב מהר"מ
חאניז בם' לקם הקמח:
)? (rsקנה שלמה חיבר הרב הגדול

ספרים

ז

(5ח)?רע אברהם שו"ת עלי
'פויש

בשני (ניזמר ת"5ן)
חלקיםלמורנו הרב הגדול קרובנו מהר'א
יצחקי כמ"ש בנרפס בטערכת אל*ף,
(עיין ונרסס י5חקי כח"ק):
(5ט) ?רעאבליהם פי' במדרש ופ"

בהגדות

ב"ידרושלמי
מק*ק'

לחרב מ' אברהם ז"ל ראש
גלונא ,ונמהפעמים נדפספירושו במדרש
עם ידי משה נט) ופירושו בירושלמי
נדפם אצליפה מראה שנדפס באמזמרם.
זקני
ובן'הרב ז"ל הוסיף קצתמס' כבודחכמים
לרבו ז"ל:
טהר"ש אלגאזי הזקן (מ)
אתרו על התורה לם' אהרן
נדפס
יימלש
המלומד בנסים על העמור והסיר בח"ם
והיה ם' גדול כט"מ הרב עצמו שהיה
:
ג
א
ר
פ
ב
ז
"
נ
ק
ה
שנת
f
f
~
אנשים כ"י השובות מכמס
צריך ח'מאות נרושיםלהדפיםי ונאבדכהי( .ת)6
רבנים ראשונים
ושמענו מזקני שער נוראות על הרב ז"ל
ואחרונים ובו זר"ע סיטנים:
ובשמים ממעל לחש"ב לפי שלמד תורה
לשמה ולא נהנה בבבוד תורה .וזכיתי (טכ) זך4ע ברף ב' חלקים והלק נ'
לנכדועיין במערכת
להכיר לנדול הרור אביד ור"מ
בארץ בי"ה( .עיי יזו
מציים בן בנו אשר ישא את שמו עיר
ן כרך וע' כרכי' כה"ג) למ"ד)*
וקדיש וקן שהניע ינכירות והותר .ונכדו חיבר עוד זרע ברך חלק ד' באור
ובחסדו סמך ידו על ראש הצעי"ר אני גדול על
ההורההםומפז'כיוריוראבעת""שנ:בככבי
מקומות ומ
עני בהסכמתו לקינמרס שער יוסףוברנני
ק מהרב הכולל מהר"ר
ן בח"ב מערכת שי"ן ((וג)
רב ברכית ,ועיי
ה
ו
ל
י
ע
ר
?
אות ק"ג( .עיין מכר"ם  'lhJShכמ"ר):
' יצחק לומברוזו אב"ד
ור"מבעיר הוניס זהזא שימוה על דוב
זך4
(! )1זך:ב חיבר הרב המקובל מהר"
י ההלמוד .והוא היה תלמיד הרב המיבהק
צמח על כל ש"ע אזח
ממש סמה שאמרו בזהר כמהר"ר אברהםפייב שהיה מעיין נדול
על בל מעיףזצ"ל ושאר ספריםוחידושיו וחיבר חדושים והנהות על מרר קדשים
ומדברי
הרבהאר"י צמח עצמו .ומרוב דוחקו קודם שיצא.לאור מ' ברכת הזבח והרב
של
מהר"י
כמה"ר אברהם הנזכר היה מתבודד בעיון ואפילו
שלחו
השלם
להחכם
ן
י
י
ד
ה
ן
י
י
ו
צ
מ
ה
תושב קוומנדינא והוא שלח בלכתו בדרך .והוא היה תלמיד הרבנים
בנימין הלוי
אלא מהריר צמח צרפתי ומהריר אברהם
ו
נ
י
א
 .וגם ס'
ה
ז
ו
ד
לו
י
ו
צ
מ
מתנתמיס' נולל אור שמזכירו .והרב הכהן מעיינים מופלנים ושוקדים על
שראיתי
התוספות ומהרש"ל ומהרש"א בהפלגה2
ב' בהקדמת קול ברמה שס' זר זהב
ס גס:תיס כלטבק
דקהה:וא ןהר 23מסרו פמ תוכר.6סת"
קרוב למאהפלינו.ס מכתיבה

זרע

זרע

י

עלסואונשי

יעקב

רננו '! sfn~nhtס ג1ס,6ס'

ממגו  toht1'tוכמו לנע חזר !גריפתו
למס
חיבר
הו) ?ר"ה
עי'11סמe
Sס
ט
"ס (ור .6כ' סיפר סלט ו" 5סג!:ס 1'!6
הרב זרחיה 61ית:ו
ו
י
י
פ
גומה ז"ל על ד' נג'סי 131ל 5עוכ 61פר 15
כ54 5
סוריםבפלפולגדולכ"יוכמדומהשנאבד? נריח מיקס 5כ 5ס'5ו7יס גסלייקלגי
ויתרפק .זודכן פ1'5

יטיל

ותיכף

הנ"ה מנחם ציון

י(6א י)3
כח) (קו 56 6ססמיס סרס גחל ססל 1וטת ס:מס ~ f'DSיס ',מג 16טוך 5467פ"ס ספח' רקמן
גבס רכני7 'hr*rpס' מעטור וס' במס עכחי'עימן ך6תכסי 6דג 5טעסס גילולסייסס
 ,וכסשיינפרס

ל"י
%י
סגי6ור ( 16פטר גח!'יפיג ס"מ  nisc (ostחיים פ' מ" תמ! 6סכפד
מ.כ
כס)יכ
6כ
וי, !.1פ"נ נעיר וויסן י"ו מכת תפס:
למ"ד) גאת ת"ו (גלךכ.:ך גקרנ'ך) ח' 6כסחו!.פרסת 37ריס טס סג"מ סטרת5כייגיס
ו טסרףס (גט"ס ס15פ
פע5יס) תתן סנ6ון ת"י-ט מנסטר
'תיו ג '5ורע כרך וכתס"ח חמיו סג16ן כססכתחו ?' fi~figp
וכו' תל"ג (ר'גר"ך)  ODTIג 7-6ח"ג ,ופס"17כ ע5ג 5סת1רס כססגמת סגה ירתק6נוסכ  oev)tס"3גספגורנ
חמ"ו וג 7'6ת'ן ,חלד !(כדו פן כתו לנדות מס"ס  h~1DDת("( 1וגג-פ סנ'6 6ת -~anoע כסס תרי:

טי

כעי

עי

תטש יוש:

t
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מערכת

ספרים

1

כר 61

נתיפח.ומסיס ססו 6נך סיס פ:ס:וליל  %4ומרנין תונס כיסל6ל
יוגפסו'ו טפס סגנןטוני:ר"ו
ספ'1ס כפקס סיסיס ולעסיק כתורס סלילס.
ס' טס סמו ויטל נ"ר:
י חת"מ מפפע מזקן
פסיס סו 6כגיח
1וססיעת
6חפימעטיו מן סלך 3 1'1מ)7
סרג נסעם סגתרפ! .6סלנו !מסר
יכה*:)6
(עיין מסרך6ז"6
ופסס (סוסיר סמכת סו 5כעטו כיוס סססי חור נתס)
ךננ דרשות הרב החסידממו"ר

יס
יי
ו
ס4

כי

יט עי

י כעלבגיין
מן'%ס'1תיכ כחסליטנייס
1nff .וס
מי"טקגי
ך 1טס
י
רו;%יס ת"ו לגי ס1עיר
גפ% 16כ פסולופי
לטתי גוי1ני מגמרות סו פדרם סקד,ס כ"ת יעקג
טכסיס ו' 1מח,דוס' 1וחותם "1ן וסלת .ומורי סרכ
לס"ס כססנו ) oenנכסף "6ח ס" ג' דף י"ג ט'כ
פכיך סגס"ס 6תת ownt
ק"ן ומור' סלכ
י1
קת
ס1
יתרמיז  tcpכ6
י
וטרי צעולפסדלא) וגסידeiגf6iגי 6גיציית
~ Pgופמפס מולי סלכויס"
סוימי 65 168
*וי
ט מ' כעל דכל'ס .וסרב 6כרסס אוכל סעמ'7
18מידיס מרכס פעיי:יס גד1ניס 1 oכ'1יכיס.
וגפעמט פפט נסג פלג " St'1Dסינגל tmtps)l
ומנותטתווסיתותו פ*פ מדותי 1.כי היות  o)oספליט
טוססגיי
כעיר ספסו!1ס
ך חוסים ומרכ
ptpיןתתוגוירוסיניססר
תוניס גסתי p~pw
ג'
יוס"ק לוגורניוית
תלמיד מסרך
וכתכונות גפם יגתס1.י" 6תסרג
 1"$מנו /ומספי ורע  pnStסי'
"פ
,ד
מסרג
ים נעיר תוניס
וס7טיש סתקס סס1ס עססרומנור נניד ומגס  g'hמסד

עיס

זךעיצטעק
זרע
מסעוד בן ננון

נדפסו

ן ובעז!
מחדש בסוף שו"תיכי
(מו)זרועשבמשךן דרושים עה'ה ובאור

' מאמרים תמוהים
י
מהרב המקובל ח"ק כהר"ר שמשוןנהמנ
תלמיר הרב הנ"מאפרים הכהן מאומפרא
שהרביץ תורnה בקק"י מוsדינא ומרבני
n
t
מנמובה מהר"ר אביעד שר שלום באזילה
ומוהר"ר דודפינצי ובקבעה מהרב מהר"ר
בנימין הכהן מרינייי .וחיבר הולדות
שמשון על מס' אבותונדפסיב) .ושמעהי
שהיהבקי בקבלה מעשית וצוה לגנוז כל
כתביו בקבלה בקברו:

( )6חבור על ספר בראשית( .סיין (ט)ומבבד
ךעל הרמב'םועל יעד והלכות
מו!סדוי):
ניפין (עיין מ' 6נרסס י5הקי
כה*:)6
(נ) שעבדך ע"פ נורי האר"י ז"ל* (עיין
מ'נסרןכרכי' ממודיג 6כה*( :)6י)חבורעלד' ש"ע(.עיין סדר סדורות):
(ג)דק2נדד 4עלרבינוירוחם( .טיין מ'נסרן (י )6וק12רך על ש"ע IS~P) .ת' יעקב
5ס 60כחך):
מפגיז כחש):
ה ליעם (יכ) נקבנות ש"ע א"ת(.עיין "ן ממס
צ
ק
ד
מ
3י) שלנדך דזכ
עכד5ס נה*:)6
ידמרנקפאלייא
(עיין ספר מעזר)
ל:כל המשניות (י 0חבךך על ש"ע א*ח וקצת על
(ס)דקב:דן 4על המקרא וע
ס
"
ש
"
ב
מ
ר
ו
ם (עיין מ' דוד
סקסן כח"ק)_:
וע 3כל הש"ס זולת סרר
ל
קדשים .ועל הרמב*ם ועל הרא"ש וע
הטורים( .עיין מסר"ר ממסן' 76רת כ( 2)6*0יד) הבדר ש"ע יעד( .עייןמיסייס
סכסן מעיר 6רס
כס')6ו
(ו)דז2נדך על סם'נ( .טיין מס' חיי
י
כ
ו
5
5
6
ו
מ
ס
ם לטו)דק2נךך על ח"ם( .עיין מ'
נ6וצ
ף
6כו56עסי 6כנ"רדוד.ת'יסוס
כחש):
קוגקיכ:)6"0
4
י
ד
:
ב
,
ד
על ת"ס ותוספוה עלממ"ע.
הריעף והרמב'ם והרא"ם (ס!)
)0וק2נךך על
(טיין ת' קורי 57ונ5טט כה*:)6
(עיין תס'יוסף מער6גי כח"ב):
(ח) ךק:2וו 4על הרמב"ם( .עיין מ' יסוא)דם (")לרבדך
בשמותהנימין( .עיין 7נרי
6מת)ן
מכסןה'יוסף  Dt~ltpכ: )6'0
חיבור
הנזיה מנחםציון

עי

עי

סרמגזס כ' '0תר סכו ומ"כ כלס"ק ירוסת" 1ת-9ו )fPP1

לא) 1סנ"ס ט 5סולוהייגוסס הס'6רןיסוזסועד
1י"ג):
לב) בק"קייוו6רנ 6תקג"כ כסככפת רודו 6ח' 6פו מו"ס פנחס :ohn~he O'~tD
* 0יכן סרדג"ו סם ,וגעתמפריכו לרסוס כוו6ר; 6געתסר6סי:יסוכןסר"יקירקיס

שגטי

ן

9י

עילג כססו"ת טוף גססכמת% 1פ' לגסספסטית אדפס מס;

י ח"נ פסרמכ"ס יו
ע

-6
מכס ונע, ,-י ,י,,,/ ,,ו" '.1
ם סכ,מסרת1 141ש4
" 6 6
(6
ק גססזס תפ"ס גסק7מת ס' אלי תפס  'feנקלס גס כסס מטקסגסים *8ם:
9ד פיוסגזססי
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(ים) תבדר
י ממס !5רי 6כה*:)6
('ס)וקב:ך
ש על התלמוד(.עייןרכינויסורס

על התורה ועל הריעף
והרא"ש והמור( .עיין ע'

גןכרייקי 56כר55וני נה"ב):
(כ) ךק2נך 81על ההלטור והפוסקים(.עיין
ת'סכתי מכסן נה"ב):
(ג)6ךן:נררייכש בכל תכמה( .עיין ע' חיים
 s~Ptlגמ"ח):

(גכ)ךקבדן4יכם
י'הש"סנעייןסורי 6נן):
(גנ)ךקננרו4יכ2ע

בחכמת האמה(,עיין סוס

ספרן):

(.גד)שבנדריכם על

הש"ס ורי"ף וממ"ג

ח

מפרים

יש קצת בלבול למען רעה באיזה לשון
חובר ומי הוא הרג המחבר .והאמת
הברור הואשחיברורבינוכהייבן בקודה
בןיוסףבערבי בשנת ד' אלפים תתקכ"א
כם*ש בנדפם בסערנת ביצה במ"ר(עיין
רניגו כהיי נה
המפרש"ב)ר.ישופה'זכימרוקץרדב)י:נו בדיי
(5נ) הוג הארץ חיבר הרב מהריר
שלמה אב"ר דק"ק
לבוב והיווה מנוחינו בשלוניקי בעוד
שמדפיסים מרכבה המשנה ח"ב וח*נ
זלה"ה ובס' מרכבת המשנה ריש הל'
הרומות כ' שחיבר ס' חונ הארץ על
גבולי ארץ ישראל:
(5ג)ךזרזךק דךך למהר"ר
חזן בן
הרב מ'חיים חזן פי'
יפה על תהלים עלפי הקדמוה יקרות.
וחיבר ספר אגן הסהר על משלי וס' קהלת
בן דוד ל פירושים על קהתה בנגלה
ובנמהר ואלו נדפסו .ועוד לו חכור נדול
כ"י על ספר בראזיה:
(5ד)ןקדמ2דרשני שו"ת להגאונים מ'
שמואל ום' שמשון
בכרך אבותיו של הגאון הרב חות יאיר
ויש בתוכם איזה השובה סמנ
ון!(..עיין
מ' היים יגיר כגרך כה"ק) ה
(5ס)הושתאליהויישךת הרב אברהם
היכיני הזכירם
סהר"י כולי במפר מעם לועו:
( )15חופרךאליהו רבה נדפס בסוף
ראשיה תכסה
כי כן יסר הרב המחבר זצ"ל והזכירו
בהקרמתו והוא מאמרי רז"ל בהגדהיררו
לשערים שער נ' שער ר' וכו' באשר
יראה הרואה שם:
("יין תייסיציר נכרך
()15הורצ

י

ורש"י ובשארי חכמות.
(עייןמ' ישסע ס5ק כח"ח):
(כס)!קבנךרייכ
ש(עיין תןנגיתינ  .D'~hpרכיגו
יוסףטוכ  OSPכה"ק:(onStt1
(כו)ךקבנשכלועהשרודפי' דניאל להרב
' מהדים אלשיך
נדפם בקושן קמן בחיי הרב ז"ל .ונם
שושנת העמקים פי' שיר השירים נדפס
נחיי הרב ז"ל ש' שנ"א .ואח"כ נדפס
חבצלהמוהעשדרווןעובדקובץ נדוץ עם פי' שני
חזון ל
נדפס עם פירורי פת
הקמח להרב מהר"מ חאניז:
(בז) דגלנךלקקני חיבר סהר.ח הבריא
פי' על  N-eDוספרי
וראיתיו כתביד ומביא קצה ממנו הי"א
נידיליא בפירושהילקומבי:
(גה)זקנךרךן לחמדאל באור על הרב
הלבושי"דמרב
אשכנזי טסי' כ"מ עד סי'קי"א ט:
(גס)ד)זאך81ךקלכךי
ןחדושינדה למהר"ר
ו
ס
פ
ד
נ
עם
אלחנן
מררי מהרה לו ז"ל פי' הלכוה נדה
ר
י
א
י
מהש"ע:
נה"16י):
ח
י
ס
ן
(עיי
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ק
ה
ג
י
:
 )4חדות
ן
ן
ד
ק
ן
ר(סיין גיטטרי16ח כנץ":)6
)
ה
5
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יאי
ן
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ז
ק
ך
ר
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ס
ב
ש
ו
ר
י
פ
ת
ו
ר
ו
ד
ה
ל
ע
ן
ר
)
ט
5
(
)64דזד:נ הלבבוה.
ההלים בדרך
ציךן
* פרר*ס
רף קם"ו ע"ב
ונופריכךן
וניממריאות
הניה מנחםצין
 )2ס:קל 6גרית 6כרסס ו6ך סרט כפ 5ספע!5ת ט5סמס ג' כגגם נס ט5 6ר!6ת פ' הכר סקל פתוכרס" 1פל

דוי

י

יעקב

י"

-'CtD)tכפס 3פ'סתווי פי'תעקידי סלסג'נטלפטפטן וגסקזמת! מס שגס!ס"ך ע!ד  '0סחי'!פייג!
יור"
ע"ס:
שטס ע 5מספרך !ספ חייס ע5
נר
סכ
ת
5 )2פ*ס ספ 56כמ!"ס
יריפי;:טרג !גזספחסררניס עסס5טס(כרייטינג (e~tpnנס:דפס5ו'0עפ!ייסשיס
נ' עמ! '7עו5ס:עורי6
ו וגפ'
ס ?3ר-35פ פ'
ד) גסי!גרלסיי
י
ד
י
ס
סקטח !פ' ~ W7pס'ס'סר 5ר-ת הס' סחי 781.ה'זרך חחס
ק
פ
ר
מ
י
כ
ז' ס!':46ץ :1דפס סרכם פעץ'ס גס סס סירו':ס :תכריסגטי פתח ס5כטת
:5פמ ס!כ
ודון
סש7ס !פתו ':חק !ט':
אס ועפס* 5ה" 6ח' דר נסג"ס מען סס:
1י" )1וע!ז נ' ספלים כסתחס ! 4גתוכס ס' סדו סל מזירה*ה;ור 6סל!ר!ת פרדס מז וחט וע' גסרוזפתו ספ;

עי

סיכתי
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תיממריאות חיברו הרב החטיל המקובל 1סלססת .ממיס סתגיפס סער ז15ל סת!:כות 6:י:ס
קדוש יאמר לו כמוהרזר עממאל ריכן גכ 5סר :'6גקיוירמ תייש ~ Shכס.ד.
ף ,רמתי
ושארחי
י:מגי רסיס
"ה
תי
(פרן 5.1נכדק סכיה ח"מ ס" סמ
:

טפרים
הרב המחבר משנתחסידים
(מ)וקזןץ1קיזנך113ק מזכירו מרן בב"י
והוא
שידבי
הרא"שמהולימ
ו
הרא*ש שקיצר השובות
חדושים:
וזיבני ה' ורצותיוכ"י והואקציר תשובוה
הרא'ש שקיצר הרב ר' משה
ן
בא לו פירוש על סדר זרעים נדול בכמות
הקדיש ה"ר משה די ברושליש והו
הרא"ש שניפמים ז) ונוסף ואיכות והוא בכ"י מלבד כסה ספרים
קצ
ן מ4
לוירהםכלל
י"ד תשובות הרא"ש חדשות אחרים כם'ש בנדפם מערכת א'( .עיי
ס
ע
56יעזר ן' יעקכ נטוס גח":)6
בקיצורואלו הס"ד השובוה הציב לבדנה
)
ב
י
:
מהגס סת!:פס טסספיט תיכס 6תת וסתן עמו ע"::

(מ )6הזון למוגמש (עייו "כנית
(מכ)ןץזךןנהוםפי' משניות ם' קדשים
ומ פהרות למורנו
הרב מהר"א נחום ונדפסו' ,א) ועוד יש
(טין נס)717 56

אחר הכללים .וה
הספררבחזההנהותכנרופהנויתעןב (מג)ךץזךןעךבנדיה*
בהקדמתו שקרא
ו
"
ח
ר
ה
מ
ל
ל
"
נ
)
ד
מ
(
צ
ר
ך
נ
ך
י
ז
ק
ך
י
"
כ
השלם
הרב
הודח
כי הורם מזבח
י
מ
ל
ש
מחלומות שחלם וחלמו

יי
תלוממיפר
אדוננו הרא"ש להודיע כי מ
ו לו אחריםוהניוח ומראות( .עיין ~נו5יפ
הלמידי הרב אנוומימיואנו שותים
אנוחיים.ובהשובוה הרא"שדפ ויניציא
הוסמחודשות (מס)ךץזקךני חיברו מהריר חזקיהובירר
שנה שס"ו עשן קצת תשובו
אוכל
ושם נמצא קצורם בחזה ההנופה .ומה
ך .מעשרים מפרשי
שמביא מרןב"י בשם חזה התנופה הוא התורה והוסיף נפ והרב אליה רבה
הס' א"תמימן רמ"נהשינעליו מהרב הלבוש.
)בסוף
מהסיר תשובות ש
וקמו המליחה דהרב חזקוני קדים פובא
המחודשות " :
ם ידדגססיסחו1.ן סוס טוס סתטסס להרב הלבוש .ובסדר הרורות דף קס"ז
וכשראה
י6 1פר '(6כני ס! 6סחגססריס וסכ!י
6
ן ע"נ הביאו בשנתשי"ם .ואני הדלראיתי
6
"
ח
ק
ד
5
גר!-
פר כסרג מרפט
גפס*ר
חוקוני נדפס בוויניציא שנת רפ"ד וא'נ
ס6דכףלססמ"ט ע-נח',טעים גמח:נסיחי
ו 7תס!כות
סי'יי
קדם הרבה להרג הלבוש:
סל"6טה!י
ק תט!נת הגס סת!:פס וסקנס מלן
'
ל
נ
'
ר
(
מגא
ס
ז
ס
י
ס
ר
ס
י
46עזר
7כת"פ ס"  1"5פסק מ"ע גתמ!כת מוססתג!פס .וכתג שךב 4וי
געי

סי

עי

עי

וקין סומל כפלן ( 6ר6ס תס!כתסר'6ט  oiaסיס ר61ס
תט!' סל"6טגדוףס6מל!גיס  61סיס תמה סגלתו!פ!סק
גלותם תט!'וכ!' .מסרי ג'"1ס.מן לדג תסי'
סל"6ס ונסקגן נ4:עוכו' עכ'ן! .מב!וס מוכהשפלס
ס ומחו.קס (תס!י מוס סת!:פס ם) 1!61
מסרגסי!יז
עמוסיס
י 610
(מל
סעיע
פןרפי
ג
י
י
ר
י
ד
!תלין 'תיל 6!! .קנפ תי!ג!תיו פרן וכתג
מס סכתג .דני הכתי  !5יעז גהי הכת (ר16ת
!6ין וט המסכי ספר' כ"' מדחיס כקרן רה!קס גקלן
,ו'ת'61ן (מס מכיר:
ךץזןק סתג!פס:מיגלי סרג גגס*ג נח-מ כח6-
"
ס
~ chהסת ח"י ות-גסי'  1-1ס"ת נ*' !6ת ס'
חוס סתנ1פס ססו 6ק!5ל
ע 1fit~D
מ!גת ' ficי
תסוגות סל :-6כפ-ט5עי! .עיין כדכל' סלכ כגס"ג סם

י.ס

יויויי

סגי

סרי-ם

סי

גי

61תס תחוס! .ע"ןנ"ית"יריייי
' י"לויזק ,ווגהזי

ו) וע' ק5ס-תהו"מ

,,,ש!7י"ססגוכ'י

%
7סיתט'נ:זו:.32ס:ש
יוטוי פר'לג' סרכלגי 6ן'וךסגן סלכרכ' cnsn
י::
1wt)h

וגתגתי ט רגליוויכר
י חוקוגי !אגףרכינופחס מקקי
וכ!'עב"! .ורטיתי כספל
געס זכרים פחוק.גי
כככוז  (173ומסעגליהתוגי טג7פוס.ומוס גל6ס
י
ק7מ1ןס6,ס"ושגי
וס
וז
כ!
 .וקמלומן גרפסוס ספר פגחת'ס
פמונל עם פ" סתוספ!ת  hlp:tזעת וקגיס ולקיווי
גסקומ!ת פחת ימרס טס:פיט חיכת חוק!גי ולפסל
בסיסלגוום%דפסיל מט 6מלכס ממוזל טסתזוע
וסספ'ע!ס!6 .ך עס ג 5וס נפם סנדסססט6ילוסיס!ג!ת
ססו8מוכירחוקוג' בתוךאליו:

סיגיי

דיי

חיבןמקיץ

(מ)1

הנ"ה מנהםציון

נתב מרר הדורות

ראיתיו

וטי"ת מסל 6סר 6ס"ע סי' :'6

ח) !כ"כ סכש' 416ח סר""מffgס'"( 6ימ65תינס'תסי!ין (:לאט טכ'וכן ממעתי מטרי6ה' ע':):
לפימיי י!"ד מר"ג ע"כ:
י יזע מוס
פ) 6כ(ויק
6צתתגג
יתי5ו!%לי'ז16סר(4"!76ס*1וסכפס-.וס)גלויי
ין-ד)1ס!6ימ!*ס סמ!
רי
ר"
י
י טויוטה(תלמ") עס סמ:ל!ת:
*א)יטס 6תקשח ולעס
יב)יסוה דרמות עס-ת'יילס
ו 5טע5 7מושס שכ 6'7כר"6ס5י (5ית6רנ 6טל! )546ס" פרנסי %פ
למי*"דת):ל:משי
קנס סמיך מ' 76לו
יתק
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ראיתיו בב'
ומיחסים אוהו להדב אברהםן' עזרא יד):
* (עיין ת' סמו56
(מ),
4פגז4ךין
6ין5סכח"י)טי):

וקין-דשי

(מח)

ךץיז4ןשי גפ"ה*

(עיין
סתסגס):

מרקנת

י מהנ' מהר"ר
(מט)ןץי1יךשיר:גרשךנ
גרשוןטו)אשכנזי
וקצת
והם הנהות על יעד וח"ם
דרושים:
הלכוה כיב ההלמוד.
(ג)

עי

חידךשי

(עיין נוה' ~Shln
6י57ס כחת)'ז
:.

(ג)6ךץיךיךשיןקלבךרזעל פסחיםביצה
קרושין

וב"ק*

(עיין ר6ס יוסף כח"כ):
י ן'4זאבהלויס' נרפס
(ג)3פין-וש

ספרים
רכינו  Shtnaסנגיך כמש,ועיין ומסק 56יעזר,
ועיין עוד (סיטס ,סיסות)ווו5תס כ):
(גו)ןץיןשךשים הש"סלר'יוסףוואשיר
פרילינגין( ,עמןוכרון יעקכ):
(גז)ךץין4ךשיכם על ש"ס וד' מורים,
(עייןת'מקירסיף כה"ק):
ם על  Dttvועל הרא"ש,
(גח)ןקין4ןןמיב
(עי'מס''עקכנסג"ת5כיכח"ק):
] על שים ועל הרמב"ם
(גט)ךץין4ךיטיכ
(עיין מס' יעקכ כי רכ
מס' יסנ:ע '1 56מכמון
מ' יומקדיננו5יג 6גה")6
ש"ס ותום'(,עיין ת'
(ס)ןץיך4ךןטיכם
חיים ויט 56כה"ק):
(ס )6ןץין4ךשים ס' קדשים למהר"א
מייב(עיין זרעיומק):
(סכ) ך;יד4רשיכ! על כמה מסכתוה,
(עי' רכיגו ',~1SOqDtt
תינה כח"ק):
(סנ) ךץין8ךשים על מסכת שבת,

עי

עי

עי

בזאיקווא שנת
תקל"אויש בו כמה חירושים על שעור
בין השמיטות וכמה שיעירים וענינים
אחרים והנהות על ר' ש"ע והרבנים
סוס מנית):
ן
בהמכמוהם שבחיתנו להרב המחבר ש
ל( :סו)ךץיז4ךעןיב] על  r,2DDביצה לבן
בעמקנופי הלכותבחריפותובקיאות""י)
הרמב"ן (עיין סרמכ"ן
כסופו נהה):
י 3מך8ן-יכ] נ"י למהר"ר
(;נ)ךזידד2ט
מסכת הענית ועל
יוסףבן חרב (מס)
מ
י
ש
ך
8
ן
י
ץ
ך
הר"ן פ' בתראדיומא,
הנהול מוהר"ש אבוהב מ"מ ושו"תוחבורי
:
האחרוניםעלד'טוריםכמו לקט הקמחיטי
(עי' מס' מייס סכתי כה"ק):
ל
,
ת
ו
מ
ב
י
(גד)ךזירךשים .ארבעה מורים וע (סו)ךץין4ךשימ עלמס'
(ע' רני'
גפ"ה(,עייןסררי טהרם):
תגיר התעיזי כה"ג):
(גס)ןזיזאךשימ על ש"מ או תלמוד (סו)ןץיך4רשיבט על מס' מסכה נימין,
(עיין סרמ'ך כח"ק):
(עיין רניגו הנרסס
מתוגס5ייר ,רכינו הכרסס  '1ע1ר ,6רכיגו נסרן (סח)ךץין-ך2טיכ] על ממכת קדושין,
(עיין גר תנוס):
סכוי ,רכיגז דוך כונפיך ,רכיגו יונס ,סריטכ",6
סריכ*ס ,סרתכ"ן ,סר'ן ,רכיגו סיגחס ס5וי(pp) ,ך,ין8ךשים על מסכת סנהררין.
(עי'מ'היים נגכגסת כהת):
רכיט 75נש רכיגו קרסקס  ,lhsllסרסכ",6

יעיין

עי

עי

הס"ה מנחםציון

יד) מ51ס 5תס פעמן רעוג'סגס גדססכ5גסרורי6ןכ".תפו:ך ס' מופר מעמוגיסים

הירושים

סג"מ פסלווו"ס וגסונו גפ 65מיל 5ון

סגת' ע"סהי גן מק'ן ונ' סיליס
56(2ג6וי) ע"י סלנ פסל"5ס וסוטף (ופן מסף עם סריס גטוט וגקל 6גבס תשפ' 5ל' (פילעסתקכ"י):
,גס 6ס"ע וק5ת 7רועיס פכל6עית פד ;שת וזרוע  'psונתחזן פא"פ ת"ע:
כתלך5חת 1:סג"מ פטם
ת.ל"' ל'נוגמע 6גז'קיוכפין6והכוין6ת' מצ'ו ס5סט"ך ,ורקקני
טרח
יז) וכמלחטוסכל'ו5ס1ףפסeדtn1oר( 6oג"ו) טג' נוס 5-רטי כס'פיס ימוק,ס סתמם פ 5פסרס" 6כדרתוגריס
5
כ
ס
י 'Sh~t
ק
ס
ו
ל
כ
ן סיטגגזגליו סכ 5לכליו
:קפלו ופירוע חימ
%עי'1כיגריוותפס ':6פ 5גדוף כפנסו ס65עיי
ע-ס ועיין סבלית טון כסופו :וכ"כ סג"
סעוףפ גיןונסיגדסופר כי פניפדי
גופגינויניע דכר' 1סקדוסיס וטוב
גלשת גז 1%
ס ספל גדומם 5וס וסג'פ
ונ Pi~o 5ע!'1כלע"ז
סיגת לוס"ק  6"6סיטסס6י
י:
ט
לס
וג
י
 !.ססכ
י
'
ס
ן
י
ח
כ
ש
ו
ו
(~ffriוסי' גקל 6ל' 5611ף 6יעסקר ועסו"ת ט'ג  1'5מס סס6ליך
ים) ונדפסע 5ח-1מ גס.ס מ"מס5 56סמחכל ד! (611'5לנ 6תקנס):
ר
"
נ
מ
ליס
לפעלשנ תלנ*ע
נ) וע' ח"6ג' ג' 61ותיונ'ו:ו"ן '"1ד,וט' סלענ"' 6כפותגדפפ
* מגורס וע"נ ג7פפ כ.רוס'5ס:

עי

ימס

סי*

וי.סל,
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ח
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מערכת
ם ארוכים על ש"ע א"ח כ"י
(ע) ךשיןשךשים על
ממכתק6א1י'לסין,כה("עקי)':מ' (פי)היי
מנס
להרב קופסן

כה
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מסון ,מ' הרב המחבר ו
לחם השנים על י"ד ושאר
)(hDדזיושךשיכ( 2עי' מ' בהיו
)
י
כ
מקיים :
עזריה יהיסע רניגו סמו56
נעי'ייכוהמיסחיים):
הגניך כה"ק וזעתם באן( :עחןר]ייכ]
'
מ
יןקדזשךץ (עי' מ' יהורס בריה (עט)
ק
ח
צ
י
ן'
דד]סך דישות
 '3אמיל (וע'.מגן:(t~?Sh
3עכ)ך]יי
מי11דינ 5כה"ק):
)
ו
ב
זנןלכ 2מ2ר קדמון מזכירו (פ)זקינךך כתב בספ פרי מנדים
(עג)
י זהב דף ב'
א"ח במשבצות
המרדכי בהלכות
.בהקרמהו שחיברו הראיהוכן כתבו כמה
קטנות ומרן ב"י א"ח סיטן ר"ן ככ):
אחרונים ,ובשם הכדולים ח"א מערכת
ירושים נחמדים על אל"ף אוהכים כח) פקפקתי בזה (ע' רנינו
(עי)
בראשיה ושמות כג)
גהרןהזוי3ה" .)5ובם ,שאילה שלום לה3און
להרב המו' אב"ד ור"מ דעה"ק ירושלים מ' ישעיה בילין נריו כתב שחיבר פי'
ת"ו כסהר"ר משה בולה:
על ס' החינוך וזה שמו חנוך לנער כט):
:
31דלכ] (עי' חנק ס(מה)
(עה)
זי"ת על
(ס)6
סדר ד' מורים
עדלמ הבא הוא ס' שחיבר
(עו)
נדפם בפפד"מ ימ"ך':
ה"ר אברהם
אבואלעפיאבעיגול שם ע"ב וראיתיו על לפכ)ךזנבבןךזרדיבם מביאו בספר ילקיט
ראיבני בכמה דוכת"יא):
קלף כ"י כד) .ורע שהרשב"א בתשובוהיו
ו

ארדכים
זקיימ

עיי

י

דזיי ערלם

דזיי
ךזיי

וקיניךביוז יהורה

י

(פג)כ]'ך1ךזננכמה לרבינו אלעזר בעל
הרוקה ה"ה הערים
נפלא מאד כשי כולל כל דרכי הלמוד
והיה כיד הרב מדר הדורוה:
ז נשיכם כ"י מהרב מה'
(פן)ךזכבכמדר

סי' תקמ"ח והרב יש"ר בסרר מצרף
לחכמה ולולו בו כאחר הרקים ויותר.
ברם קושמא קאמינא חויהיה לרב נרול
מסארי רזין ובישראל גדול שמו ואחרי
דברו לא ישנו שחוא מקרב  'DTהנוכר
ותושע לו ימינו כ"):
הנ"ה מנחםציון

שמואל וימל בן
רבינו

מו"ס כרוך הנין:
ככאב)) וועע' 71קוים !וט כס"'"1ל 6101 ,נמש ככ'י כקוגל סססריס 1מי1חס!ר' .סחסילו1 (-סי':ו לכיר ימס סמסיז
ן
י
כ
ויםמח;יטיסיסוג ס'סיריוס הכינויונס מהסיד וע' מנורת סמרור ג'ו  '6ה': 6
פ"י
תק'-כ:
כב)
ן מס ונעקד  O'"DD3כפ'ל שנגן גמה  6פסרס כפריס כחי'
כר)קגוסרט"6גי וכ'ת' !ררתו וסי' ס(,6
מ
י
י
!
!
6
ס וקיליווסת ס'
1נתו:ס ס' מ" שסע ען המו"נ ע"פ קנזס ו!פ' כיר סנגתג כס גכופו גקר 6הת" חייטיי
כ .נען טס"ן נמ"ס ח" פקס !ר" 6סרו6ס
ן אסיסט כ"
חץ  CD:Oה" גס ס' ולי עו!ס ות '.עוס"ג ומטתם.6
פ" ע! מס סמפור :כת ,'-סוכך כמגן ! 717סר7נ-ז1 ,ככמ1ת כס ג ר" 6סר61ס כסמ"סהי.יוד-נ ,וע' נסקדמת
ס' סחט:
כה) וכן"ס ג1ח 1ע! סלם-ק נס' ססררס סער פרטי סממית ופ' גס גסק7מת ס' עמק ספ!ך וכס' גוסריס משו
פ-ס .ומ-ט ס"ט וכס' כעל .(7pcnoס:
כו) וסוף ס' חק .חמס:

עי

כר6כונס כ'1ג 6.!.ס' רפ"נ ולת"כ כהד תפיו !!"פ

סמו !,נל"ד מזם גמפל מספר וכסהזמחו,יוסו

בז) גרפס
כג( 6רפוס וע-כ!:ט ס,סכוססיר"ע
י
פם
ען סרג  o*t~onoמסל.ם 7 pt~thhגר6ס מ!סונס7סח 5פע
יג6וכ'~hton '.יסג6.ס כ1כ~!:t6C"hדשם ,וכעת גדפם ס'סחייךגיכו
כ טס
יי
מירנ מסר"ד וגיטן יתרוני מוסלי"6פ1
ו
!סג-מיוסף 6 V~h1ג"7ק
,1
גימור מרוך וגחנן ע-ן
 6סגים זויות ופינס ,כ4גפרור ססכ7 5טת
יגפו6רימח"ן וכ'לו מגן וגיוס:
יכס מנחת חינוך יכונס ,ו'65
ננ
ט6רכ
ס,
1תגיגס
וכ
פו
פ!
כח) מסיר הגו סו 6כקות ק!"כ:
ך 1נ7פס כ'מ 7טס מגסות
כפ) 1ו(כפפי' ס!'6תמגיס  P*:poנר6ס סס 61לק מגסות 1מכגס 1כטס ס' קטן יוסיחיג1
סגסמטו סרגם נגריס פסק7מתסחיגוך ומגסכעימות נ.6'7ך (ועת-ס)
!גע( מסגם (מגך(1ו.טן תקפני)ויונ
תפרט כרסיסי סר6סיג,ס ווי:י!' 6ר"8ג וס"ס:
לם"רןוסו! 6סג"מחגוךסט:וך כסרב סחס'ד מחס 6גרססריין מפוגגך ואשג גקר 6רגעית כיכוליםגרופיס ע5
'5 6כ 6כ"7ק פפפרסי ומנג 17סג"פ חגוך ספרך 6ג"7ק
ממופדות ונתוכס גמה גס חי' פכנו סג"פ'וי
י ממות כמה כסוגן כססה ימס סמ5יין סס !56.מרס יסורס גר' פרס חינוך
סג'יטוך ט( סמח' ס!6יקב

ת"וירימית גיטריס 4ע( ,וע'סייר
ת יפכ'ן ת" 6פסיס ט( תמונת סמם געטס4ק גשש מימך כ"י
גיח יסודם
כרוך חכס סללם וסול 5רש6
י (מ' 6סרו!ס !סוגים 7ס' חכססרויס וסופירוי  6% '6וע"ס
רזריטיית
twsו
מע
ת"
מפ
ו6וקורס  65גל6ס כן מכער י(קוע סר6ונגי ססמ6ס ק" 6ולחדסג
ן:
י
"ג
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ח

רבינו טהרה" 1וצ*ל מדריניפין והליצות
ושמות הנימין:
(סט)ןקכנכמדרן מנדלק הגהות וחידושים
על הש"מיב):

(סו)זקנננמון שלבמה הנהות מהרש"ל

על התלמודיגי

מפרים

נח"ל) .ונדפם כמה פעמף עםטית שמואל
מהדורא בתרא ונקרא אפי רברבי:
( )5ךזכןדוע ישראל מהרב מהריש
וימאל בן רבים
מהרה*ו זצ"ל כונות הארש זצ"ל מסודרות
ן
על סדור התפלה כ"י ב' חלקים,ועיי
מ"ש בנדפס אות י"ר(.עיין ת' שיים

ושמעתי מחכמי דורנו שקבלו מרבותיהם
דמהרש"ל יש בו עומק גדולי והשנות
ויעי
ל 3ת")5ו
מהרש"אעליו על הרוב אינן
בהיישים פשומים טרצקים
השנות אם ()65דקןכארנ
'
ם
ל
:
מרוש*ל
.
י
ו
ל
ה
ה
י
ב
ו
מ
יעמיק המעיין בדברי
ועיין
ישלסה הע"ה בנדפס מערכת פי"ת( .עיין ע'עונים ס5ף
(סו)ןקנבכןךזא רבתי
כחת):
הזכיר מפר זה
ן 0יגוך)2
הרמב'ן בפהיחתו לפי' התורהיי
וצנרך לנעךנעיי
) וכתב
טפר חשק שלטהב"י שהחוקריםהקדמונים 5ג)ך,נן'4פלוקימ להרב הגדול בצפת
הדור מהר"חאבואלעפיא
כתבו שחיבר
שלטהמוהשעכ.להת,ספסר'יםהרזריבאילם ,בעל עץ החייםיי
) וכו' ואתו עמן ספר
ומכללם :מראכת
ספר האלמדיל ,ס' הנסיונות ,מ' הזקנה,
ח'יים וחסר דרשות למרזקנר הרב מהרי
ר
ס' המשלים ,ס' השלמות ,ס' המעללים ,ן ג' אמיל וזאת לפנים נדפסו ביוצ
היחור ,ס' הדרישה,ס' קריאת השמירה בסוף ישרש יעקב ונקרא באר לחירואי ?
פ
י' הרצין ,ס' גלוי השקריות ,ס' הישר5( ,ז) ןקמד לאברהם פירוש על
ס
ח' פרקי הרמב"ם
ספר הרפואות ,ס' האמונה ,מ' הבחירות,
ד
ס
י
ש
ר
ר
ב
י
ת
ם
ד
ו
ק
ר
י
ס
ח
ה
ת
ו
ב
א
ן
ו
א
נ
ה
ר
ס' הנבואה ,ספר שמירת הגרוז ,ספ
הגדול -5pa
כתות החכמים .ספר ההכליות ,ספר מ' אברהם אביו של הגאון
של"ה:
המראית העליונותן ס' מלאכה אלהייך
ס' בחירת המדות,וחיבר ספרים אלו מפי ()05חסדלאבףהמחיבר מזכה מהרשע
אזולאי זלה"ה
המלאכים והיה מתפחד בכתיבתו מאד
ונדפס באם"ד שנת תם"ה ויתגרו
לפ שהיו הענינים גבוהים ממנו:
:יעוד מס כס' סתסק ס:ו' סוקסכסטז'קלטי(יפ מהקדמותספריכ"י ומספרי הרם*קוקצת
ךכנרצב
:ך1ן מע"ס סלך לפ!חתס 1ס!טס יוד סיס!טז סגורי האר"י וחיברו בעיר עזה תשו
!רט
06
ר
ט
ק
ו
ס
ט
ג
ח
כ
ס
6
ר
חלס
ע
ד
נ
ע
6
:0טת
6גי בברחו מדבר באפל שנת .~tYmnובעיר
י6פ1ת:ס5עט!סחט:סתוןיכוףפ1טtoet0cוnע'וpסוג10ח6כערססוtק~tכי:hנ.oכר6116יתכל .ריגייוראיתיביד ר"ב המקום פר קשישא
1סכטטט כפצעכ' 1דסע"ס1ג'ן ספות (הפך מלכל :1סלנ מהרירישראלבאסן נר"ו ס' תמר לאברהע
סטיך ססו 6:וכס "סר גטת1ס,טס סרגניס!טססרגי .מונהמכ"י מר זקנו הרב החסיד מהרהר
ורקס רגו ע1טק זעתו 1תגטת61 1
סקסחי1ג0! 1ט.זכסתטיג1ת'.רס:1כסג 6בנימןכ"ץתלמירהגאון הרם"זונסתכלתי
O*P
1~ OtSGSד
בו שההגהות הם מפעיות והשממות
(פס) דקלךקא דרבנן (עיין שצנ
ת שנפלו בהעתקה ובדפוס ותמר כמעה
בכל דףכמה שורות נכמה מעיותוחל81י
(פע)וקלקול מחוקק חיבור על ש"ע תיבות ואוהיוה .והנם דהואי חד כרעע
'י א"העייןבנדפם אארעאויהי דוד נחפז ללבת בשלהבות
ושערכת מיםועיין פ' עמס ונדקק ווי5ג 6מצוה לא נחתי שינהלעיני עדשהעלקתי

5,נ)

ייי

סטי

י

ט

שיך

הנ"ה מנחםציון

ג"עיע! ג5מ5ים":יכטתעסס''יידכב'1יג'עמע,1קו1ו~ס6%rbtנסכ,כ5י6לס(רו6פסס:,סס' 5סר%גבין(פי-יגן*ת""כו)יייי.

ל

'תפ'

פסרכ"!0 6

פסרע-י

(סגת :)6-'Dpn

סרטן
ל
סגותק:ת שפיל סם גת"5ו):
)יסוף עס*ת nu~St
52ש 5ז5ש %חפז לגרסם ע-ס:

י

~'ab

-1

'-

6סג למשגא*
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עיקר ההנהות הנזכרמביב חמד לאברהם מי' קי"א דבס' הכבוד כהב ציואתו

שלי .ובהזרתי פהליוורנו באלידי הסד לשהיט הרנגולה שקוראה נברא .והקשה
לאברהםכלוכ"י שהיה של הרם"זומצאהי על עצמו מהש"מ שאומר שהוא מדרכי

בוכפלי כפלים מההנהות הנזכר .והענין האסורי והירץ ע"ש ועיין לעיל סאי:
הואכי ס'זה הועתק כמהפעמים בכסה (5ט)כא'ךקכ)י1פיבםכ"י הזכירוהרב כנה"נ
עיירות ממופרים שונים עד שסרוב
ח"מ מ'-קס.ג הנהות
ההעתקותבסופריםבוריםופוחזיםהחליפו המור אות כ"א בשם הרב משא מלך?
שינו השמימו השהיתו התעיבו .ועד
חיברו מהר"ש חסן
י הה"ר אברהם ברך (ק)
ן
ז
כ
ת
ו
אחרן בא ליר
והוא מורה מקים
מגוריציאוהדפיסו כסות שהוא והנה עלה
כלוקמשונים כסו פניו חרולי המעיוה ,בשו"ת וחידושי רבני שלוניקי ע"ד מ'
וכבר שאלו איזה לשון בדפוס שאינו מורה צדק ולא נדפס ב"א על א"ה.
מובן ובזהשלליכחיבתיד הכל מחוקןי"' :ומהר"ש הנז' תלמיד הרב הגדול מה'
דניאל אשטרומסה:
פ5רי1
י דוד (עיין מ'
(5י) המד
(ק)6נם' ןקפזץ חיבר רבינו חננאל בן
3ח" )6יט):
רבינו חושיאל ומייתו
(5ז) ןקכ!1פי ה'(עיין מסי"י מיגז נהה):
ליה הראשונים ומיחסים אותו לרבינו
ם חיברו רבינו יהודה חננאל נם"ש בהגהות מיימוניות סוף ס'
(5ח)כם'ךזכזיןפיב
החמידבןרבינוורבושמואל אהבה על ההפלה וב"כ בהלכוה שכנים
תלמיד ר"י בעל ההוספית
של וכ"כ בסם*ק מצוה פ"ב ושארגדוליםמבי ?
המע"נ וכ"כ ברקח כ"י שרבינו יהודה
חסיד בן רבינו שמואל החסיד כמ"ש (קב) ךקכפץ ה'יהרב ח"ק כמהר"חן'
עמר על וניכוה שבת
מצרף לחכמה דף י"ד וט"ו ובס' יוחסין
הוריוה וריש חולין:
כתבשרבינו יהודה החמיד היה בר יצחק
ת על הל' פסח ושקיל
וחיבר ס'מזכהיכרוב.וד וכמרומה לדיודשבם' (קנ)זקקיךכמ
ומרי על ס' חק יעקב
ומ"ש בצמח
בשם
החסידים
ש"ק שרבינו שמואל חיבר מ' החסידים להרס יוסף פרעמסלא סגן תהנו של
ואח"כ כהב שר"י החסיד חיבר הצוואות הנאון מהר"א ברודא :ועהה נדפס שבות
היטב חרהלו על
ליהא שרבינו יהודה חיבר הצוואותוס' יעקב ח"ג והרב
החסידים ואין רצוני להשיג על .ציד הס' הנזנרוגםעל שמ~ו קרא fערער דfיוסף
מיניה דמר
שצריך להאריה הרבה .ום*ש בס'חסידים שם חקלכימריםוכו' .ובסמי
סי' כ' הוא לשומן) הרמב"ם פ"א ופ*ב דאין להזניחבעיקר הדבר כסו שהוכחתי
בם"א מזבחים דף ל"אודי בזה:
מהלכותתשובה .וכהוב בשו"ת מהרי*ל
חק
הניה מנחםציון
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לח) ,פמס'* 5ת  '6הימס:
לפ) וסר ע! "~ fnDOופ 5פיר :ויקיז ! eD11יוו6ר 6:תקם1 1-ס! סדר ,רפים ופוער תכיס ג'רוס!יס תר"ן:
קדומיט!יונין וסוף
וט) נט ג6ן נטפס מקמין סמחנל וכ! !.ספחגר סו'גו,חסי7יס רג'גו 'סודם גן רגיל

המחגר סדוקות וס' סכ3ו 7וכ' שו"ת : l"'1DD
סמוקי
3וא) וגמסר'"! (ר6ס קנת 7ס' חסידים חגרו סרוקתתנמיכו וים !סגם קות ר!.'.6וס 7מ-ם כס' תסידיס ס'?ו
 "6כן !ס7י3 6ס'  to)oהיקח(,ע' פס)7-ובוזי סי' ט 6רק סמו ,!-יגנ"י "18ת ס" 6סגיך
תתמכ"9
ע-ס 1ג-סגככו!י הקטכ,
ס טעמי סר3
!  '1ע"מ 7:1פס ג-פ נס
מג
הכ
3כס סבור סמ
י
ג
יסי5ס' תסי7יס
י
ר
9ס קרר פ!וקס פגמם מפריס וגקר3 6סס מצת nמoח'פ
f0hiPnיע'
יo
t1
י מר'ספ7י 6ח!ווג3 6ר'
םגעספ" 6 tות,ח' ס7פוסיס fס6מר1ניס מפס f"DOג '5מס סח'3ור וכ 4מnס ממתגר ונספ"7מ(תפ"oד)גיסם
!סס-נ פוסל"6ד
מש פי' 7 '5ו6 7סטמ 7גס טפס סס גרית סוט לסרךסממיתו!-נספססי'
ל3
"736ק 3וטס6סס ,וכטת נרססס' vtonפ"otנמליפותפכיי נו יסחיות סדיפכ
וס
דע
חסי1
תיסג"מ !ת* ,6וטס
סנן יוסף ס" 7"!' '9
סמ7ס ע-נ ,הקפן 6ח) ג' 3 '6סג"ס פ"ן סס וכעת גרפס מחד:
 3עס כספרי
יסד וכ"מ !ח" 6וסוד ג"כ ס1ספית וסג-ס פג5ונ' סופן:
גי3ו
לוח
פר
מקו
~'Agסנה פ' מחסן כפ 6ס! עגיג' פקת זרך קורס !ר 3חפן 3ן ישח וכן גס'פ6ר
 ($oי3סק7מת ס'יצגת סאגות
ס17ר !סרפ"3ססי' קפ"ג סכ' 6ר 3חסן 3ס' ספנות ג' פ"עוספסר  6107ס' סמלת כסגל סרמגשס גסקופת
ס מיחסיםירננו ח:נ!6ע 5כמ! 18כתורס' סחסן !ר"חוסנרו דר"ח פרפדס
ס'  tSaע"ס60 4181 ,יי
ספו (קר 6ס' סחפןי3עריך  C~9Sמפרחיו סרך טמר 1ק!ס סכיך ר 3מפן סג' גמור
חגגה ו6ך סו 6ר 3חפן
ר6ס ישגם ע"ס ונס' גת!
)
~
 oס6סט!) ת"7 6fק-ת6ית  '6fע"::
qatt
כ1וכי
פגרססח וכ"מ 3ס1ף מקדמת ס' חק
אכף סחתם -6
ף
הסי
טנ)
ltע~f3iוסת"ק!לקו) :פסס גר' פ3לפס*6
מגרפס וק יוסף עס ס' חק יעקנ וגקר6יס גרסוכרי הגיס תוניס P
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מערכת

כפרים

ח

י יעקב

היבור על הלכות וראיתי נם'כ"יישן שמביא מס' הנו'
(קד) דזק
פסח מי) מהגאון איזה דינים ומיחסו לר'יהודהבן הראפר.
בעל מנחת יעקב ושבות יעקב .וניטו וכ"כ 0הריק'ו בשרש קע"ז וכמ"ש:
הגאון בס' אליהו רבה שקיל ופרי עליו.
פי' שם ם*נ
ם (קינ) ןקך2כ
ונדפם כמה פעמים וביעסניץ נדפס ע
ושמות עוב
תוספות שהומוף מה' נהמן שנת תפ"ד איך רמוזים באותיות ותיבו' ק"ש מהרב
ונדפם עם המגינים ונדפס בברלין ש' המקובל מה' ישעיה הלוי מבראך:
תקי'ז עם קונטרס בהר"ר יהושע
(עייו מ'יסעיס
 :שפירא (קינ)ך*224דך2
ועוד נדפס בעיר בריך
סג"5סורווין כח"כ):
ן קג6תסופרים)?
(קס)זקקלישראל(ט'י
(קיד)דזרדים מ' על המצות חיברו הרב
מה)
מה'
(קי) זקק נרקן שימה על סדר קדשים
וקייש
והוריות מהרב סהר"ר אליעזראזכרי ולהיה כמ"ש בשה"נ ח"א
נתן
עיר וקדיש אחר המיותר מערבת אל"ף ( .e~yעיין פ' 56ע~ר 16כרי
ינם מה) .ולעת זקנהו עלה
יו
גה
כח"ק):
ר
ו
בי
שברבנ
אהרן;ו"ת נ"י על סדר
לעה"ק ירושלם תה"נוצבו"ההי:תה מנוחתו כבוד (קטו)לקשי
ד' מורים מהנאון
(ק ),ךץמךך רי
ן מאמר (עיין סרמ'פ מה' אהרן תאומים בעל בנדי אהרן:
:
)
6
"
ח
3
ו
ג
ו
פ
מ
 %נפלא כ"י מקבלה
בסדר הרורות (קטו)
(קח)דקכ)דרצ
מעשיות מפ) והי' ביד
מי) דף קם"ז ע"נ
כם*ש
ח
"
ם
ק
ר
ר
ס
ת
ו
ר
ו
ד
ה
הרב
דף
ע"אי
והאמת הוא
נבוך מי הוא הטחבר
ת
ב ובם' שרשי השמות מהרמ"וכ"י מזכי
ת
ו
א
ר
"
ו
י
"
ל
כמ"ש בנרפס
מערכת
הרבה:
(עיין " h"jpsכהה) שהוא רבינו י"פ בן
שלמה ממהר"ש בכ"ר
אשב.לי .כי בא לירי הספר עצטו כתוב (קי),
על קלף וכהוב בו שהוא מרבינו י"מ בן
מרדכיעלח"מ
אשבילי .וכן כהב מהרגיש בן הרשב"ץ מתחלהו עד סי' סיח במו מלאכת הרב
האחרונים שאחר הכנה"נ
בהשו' הקוההדיינים לרי'םבן אשבילי :כנה"ג
יס1יס ובעוה"רמספנרחינפשיה ני"ו) ולא השלימו.
(קט) המדרק
(עיין
יג
יכה"ק) :ועתה נדפס מפה שמעון לבן מהר"ש
ס
ג'
י6
3ן סר
עזך (ג" 5דוך) .הזכירו שם הנזכר כמעשהו ממנו מריש חים ער
(קי)
סי'קנ"ו:
בסה"ר עם חקי חיים
ומקי דעת וחקי משפם .וחקיעור לא יש (קי") השק שלמה חיבר אותו החכם
וזה שמו הקי דרך וראיתיו עהה בדפוס
השלם רבי יוחנן
אשכנז חדש ממש והוא על ש"ע
א"ה אלימאן והואפירוש שיר השיריםוראיתיו
ונבר הוזכר בס' לחם הפנים ח"במי) :ב"י והוא קובץ נדול .והוא באור ע"פ
( )69הקת התורה ס' קדמון מזכירו המוסר והפבע וקצת בקבלה ובהקדמה

י

עיפרון

ירךשלים

?יי

י

י י
דגש"

ייינים
ומד

השק

שמים

הקי

סהר"י

קולוף ביארבללי החכמותשהיו לשלמה הע"ה
באור

הג"ה מנחםציון
36י

 %וסיגוי6ור 1רק ע 5ס' פסם 5כ 7וכמס מטפיס (פתקודברי ספט'1
~ htot(1מחולל ס 5סט"ס '16מ
 4קטעות טס ססר3סחיי ס" תאמיו מכ"ח (,שה*6
גחוך 7גר' מת"י וטסייס וג-כפורי לג"חו,סו
כסכי
16ת 'ועל סר-ט ונסג-ס מען :(c'p
סח) ג97ס 3יוו6לג 6ט'תק.5ו עם חי' פנד1ות גתן פ 5כ*פ 35ג 1סג"פ :456
סח4ע דסו36 6לסס כפו-ס
סו) ג97ס 1ומ7ם גתוך חמאס קוגטרסיס(וויסן סלג )71וגסק7מת
פ:
)
ו"י
סרסכ 6-ו"ןוכן ס1ססיג'יס טמ 1כ16ל סח"ס (פ'ג5ס
'P1thp
סו) ופה* 6ק' ס' 6נסג-ס מ"ן כס תחגיס 5חג' גע 5פגן 36רסס :5"1
'
ס
'
י
פ
א
6
5
ת
,
ס
"
ע
ס וך15ל1
ככ' גוס-ל פ65תי גס' חרך'ס וסוד חי'קוים קלסים וריס
תכנוס יצתן
סח) ול6ית'
ע"יסיפון גע-סמיי6יס 3כס מבת מכס (פירטס תל"ט):
ספ)וסוף ע 5ע' ;טות 5פט'ע 'כ"ע 56גס'גיפסי'סהווין '7פוגינ"ס מסוייקרות ס"ס פ'גיוסמסוק
חפ"ק ,ואפס וס נכיר לעיל 1גוכפכיי 'מן גצן:
בק"ן)גן.5חסיס 00711 ,בח"ג גס ח 3-ות"ג  VDס" לנ-ו ס56וג'ש תקט*ט 61מ'ג גרפס ס' מטס 6מל כס*9
:סל 6כל 5סל 6-קופו ')otlcoעגידהו גס עזכ" לט-כנס סי'פ" תפס ודרום'ס ופ'גרת שטס ע"פ
6ו'ח ומפגת סטטוסע 5סדטג"ס  Ilffittושטת סתגפןוגטים גטגסקזעת ס'חשק;כעס:
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ח
מערכת
באור רחב ,וכ' שם שהיבר המחבר רבי המדפים תשובות הר"ן בעיר רומי ויש
שם תשובה ממנו:
יוחנן הנז' עוד שני ספרים.עיני העדה.
חיי עולם נא) .ומעתיק הס' חשק שלמה
הנז' הי' הנאון מה' יצחק בנ"ר
"לט"ו וין 3סגסו;יו ען מוסל ס:ת 3ט5
שנתעטשנכו"אח.ל רריאירז
י נג' פסק ס ',:גד3ויס ~ r)hוס וכגז
דלטאש והשלימו בי"
ס כסתגס סע:ז פסק
קזטארלונליהו אשר כתב סרח"ו ולס-ס 6מל5י מוייויס'
והגאון הנז' המעתי
פסק על הדפסתהזהר כשנדפמ במנטובה
והדפיסוהו אתעב בדפוסים אחרים ,והוא

מפרים

ל 69

ן41%וי11.יי",::%.,ע:ע
שריי

מ*

()6מבלעז של שיש (עייו מא)ים
5ךה) :
ם
) בןךנ 2מטעמ לרבי אליהו
(כ)כמהרות .מפיר'ומסנרברורגטהרזו"לת להמיההר"לו (י
י
ו
ל
ה
המדקדק על הטעמים

המופלא ח"ק מה' חיים ן' עמר וצ'ל
והם בכ"י:

מהרב תי"מ ומזכירו בהוך פירושו .וכן
 ,נדפס שנת רצ"ח.ובילדותיראיתי שאומר
פי' טהרות להר" ממימפונט ז"ל בכ"י
ליאחדמהראשיניםשננשה שם ובמסירתהמסירת שהטעמיםוהנקודות
וכבר כתבתי רכ
הומפוה או חידושים על עשו אותם אחר ההלמודחנטי סכריא ני

לעינינו איז
ה מסתמא הרב ז"ל עשהכן ועמו הסליחהכי הם הלכה למשה
י
נ
י
ס
ט
מסכתא
איזה
מ"ש
א
ו
ה
ו
ל
ל
כ
ב
.
ז
"
ל
וכבר
בנדרים דף
את
ו
ל
כ
ת
ו
ר
צ
ה
ו
בכל
ר
ו
מ
ל
ת
ה
ן
י
ש
ו
ר
ג
ה
ו
ל וזה חסדעליוז אשר נשאר בידינו ירוע שרשב"י רבו של רבי מחבר המשנה
הכ
בתקיני הזהר מדבר נפלאווצעל הטעמים
חלק מהורתן של ראשונים:
והנקודות .והאר"י ז"ל בדרושי טנה"א.
(ג) כמדןררן לנקדש מכר בספ
ר סדר ועיין בזהר ח"בסיף דף ר"ה ודוקואין
הדורות ב):
להאריך:

הארץ

מהרב המקובל מה'
(י)במדבנ
מצת (י
) טוב לכת י) (עייו
נתן שפיראבעל
שמורים
שבחקאדרואשויתשרעא"לפופהיסרוודש:משניות ל")
רואי מהרב המדקדק והמקובל
עשר
מה'
דור גרין הום פי'
(ס) פטדת דדקמוש ררושים על סרר על שחיטת ובדיקות מהר"י ווייל דרך
הפרשיות
שאלה ותשובה ע"פ דעה רוב הפוסקים
עלפיהדין תיבר הרב הכוללבהקדמותי והוא מחוקר לס' סנדול דוד שלו דרושים
מהרבי
כסהי"
על ס' בראשית ה':
שם מוב ננאי זלה"הוהיה תלמיד

י

טיב

הג*ה מנחםציון

נ6רסיטנ)1

טיבה

נא) פיפס  15גסס' מטל סחבק '5וו6ל 6:תע"ו וגס ( 6גניך גס פעיל ס(כרכט6ע וסוט חקירות גחגמת סקכ!ם
ועמ"ס סנה' נספרו  '1lthSפ' מקן ע"ס:
א) וס 61ק15ל ס' מרקס ס5יק  mDDtס!ו' ימאס'ים"נרלין גלפם 3סשס ש"ס ('6ר :מ"ת):
ן גמו"ס מתת" מ"6ך
ב) סו'ח"נגחמסדו6מ6שי'( 7ל6ר"ודך1תו5ו-ייג')1גסו1ג5י51מוסר סג5סכג5ת'.קרז"וםסס(מתוזמריידת(סקמריוםת גיומורוסנפרשטימ.ןיסיריגיינ
ל 11ח:ך :3י( 1שרן
:מגג6"5יס'וותט(יקרסת5יספק11תיםסחי,לדם,מסו'קיןודוחסיוסלסל'ו(ייטטבסיתתקג'ס3ק)ו(7סמנכ"ממ'תיסוחקקותו נסס76-גד("רקיסח!1ר!7ר6וכע"ס :יק"ק גי
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