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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
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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
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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
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נ) וגוס מ 165גערי ססג1ת מקוס יספקחס גגו ספסל ~ ,rtlpטד ס:מ65יס
' תרע ג' רפס מס' ~e'hltrcn
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מערכה
*ן6
צשיר גדול בתוכחות
(ט)מ2ך12הר1דכניץר
מומר בספר

פ

ש:תי
ידות להרב מהר"תדי לונואנו ז"ל
(י) המומקת(עייןסרת"עהסרגוכה"ק):

(י )6פור אדם פסדה חיבר הרב
החסיד המקובל
טהר"ה הכהן הלסיד מהרח"ו ז" 3על
ש"ע הלכות שבת ונדפם כידוע:
אשר היו להרב
(יכ)כלדךךב:ירצ
כנה"ג שעליהם
רושם הדפיןהיו דפוסים חלוקים כל מור
הי' מדפוס אחר וכמדומה שכרם ד'
י הד'
ויניציא .ובספרי אשף בעה"קישל

יל

ידמע

י

פורים וג"י מדפוסים שהיו לפני הרב
כנה"ג ואיני נוכר שנת הדפוס מכל אחד.
ולפי מה שראיתי נדפפו ד' מורים וב"י
לטעלה מעשרהפעמ.ם .כמו ששה פעמים
בוויניציא ומביוניפה ונרפס עוד בקראקא
ונדפס בברלין שני פעמים וילטרשדארף
עם פרישה בי"ד .ועתה בדיהרנפירם
בדרישה א"ה ואסרו שבה"מ ידפיסו ס'
ההומפה שחיבר הסם"ע על ד"ם ועדיין
לא נראה בעליל .ואני ראיתי ב"י א"ח
שנרפס בשנתש"יי) ואל יהי קל בעיניך
לדעת זמן דפוס המפרים דזמנין כמה
המיהות יחורצו כאשר הראה בעה"נ
ראשון ושני בכמה דוכתי .והדפסה שוע
רבו מאר מהרבה ו):

כפרים

וכבר הודיע רבינו הארש ז"ל כי גשמת מרן
ז"ל משרש רבי יהודה נר אלעאי ומינת
אצילות כמ"ש בחיא (עיין רבינו האר-י בח"א).
ואפשר דכמו שר-י בר אלעאי ראש המדברים בכל
מקום .כן תחלה וראש בכל דין רואים גבית יוסף
ודעתו בש-ע והדרשקי
ו וטרו להעמיר ההלכה על
בוריה :
ךן*ע דבש-ע שנדפס בימי מרן ז-ל בלי הגהרה
כ
אדרתוב בסופו שהשלים לחברו אור(4ליוטן השוי
י*ז
הראשון ש' שכ"ג .ובח"א דף ע"ר הבאתי
מש-ע דפום ישן שכתב שם דחלק א-ה השלימו
סרן בכמר ביריא שבגליל העליון שנת שט"ו ונמצא
דבב' חלקים אשתהויי אשההי ח" שנים מיה .ובש"ע
י-ד ס" של-אדין י-ם כתב ושנת השמיטההאמיהית
היתה שגה השי-גע-ש .ועלה בדפוס ס' ש-עונשלם
בשנת שכ-ה .ולפי סדר זמנים שרם-א היתה מנוחתו
ש' של"ג .נמצא דבששה שנ" מעלה מטה"יבר ההגאוה
על כל דו ש"ע .וכמדומה לי ,שראיתי ש-ע עם

הגהות שנרפטבמיי מור"םז"ל .ובשו"ת מש"טסי
שיות על מי 9נהגהית ש-עוהשיב
קל-כ הקשו לו קו
עליהם .ואין להשגיח בשפתיישניםכי כמה פעמים
ראיתי דאפ" גמנין השנים לא דק:
בתשישה ושאה אחרונים.
ל וכמ
ממרמד
ייש מהר
ממומתאנ-ש"נהגו בטורקיא-ה לומר קים
נ
י
ד
ב
זולתי
לי .ועיין תשובת מהר-י צאייח הס' אבקת רוכל ס"
יויד ותשובת מרן שם סי' ל-ב ובכללים שבסוף גט
פשוט ואכמ"ל .ובארץ הצבי נהגו איזה חומרות
להחמיר כמור-ם אך אין מוחין במי שנוהג כמרן.
ומ ואל דברים אהה תשמע דבעיר
כמרן
יה עשה
המ
אטכלאל'ן תופס כקולת מור"ם גוערין בוולשאני
לפו גדר .ומהר-ט בפנים מאירות ח"ב  F~eק"מ
כתבוץדאשכנזי והורה כקולת מרן ?ריך תשובה
וכפרה ע-ש .וכן הוא באתריה דמר מרן מי יהורה
מקולת מור-ם צריך תשובה וכפרה .ואט חופם

מוך

ו~אישונק

ש --,ה)-קל

1

מ

מור-ם במקום שנהגו כמרן .ודוק היטבכי קצרתי
מאר:

יהוב

המכובל מהר"ת
(יג)מדךב1רקרצ
הכהן על ש"ע מהל'
פסה עד הסוף ונדפס(ועיין מ' טיס מכסן
3ח*:)6
(יל) פקדךידץלךב 2ראיתי שנדפס על
סוףי"ר ומזה נראה
שנרפס נפךספיר על יעד אך לאראיתיו.
וכפי הנראה מהקרמת הרבז"ל לס' מקור
חיים שהוא על תחלת א"ח מוכח שחיבר
על בל הד' פורים ויקרא שמות לכל
חלק מש"עג' טורים .אך ס' סקור חיים
עצטו לא נשלם ויש בו בסוף בלבול.
ומלבד מ"ש בח"ב (סיין מ' חייס מכסן
3ה' )6מספרי הרב .עוד ראיתי שני
פירושים על מנילת אסתר ע"ר הפשמ
וע"ד האמת מלבד הפירוש שכתבתי שיש
לו על סנילת אסתר:
(טי)מוריאבו להנאין מה'ליב אב"ר
דק"קמיץ זלה"השימות
על רעה חנינה מגילה בפלפול עצום
ובקיאות נפלא הוא הרב המחבר שאנת
אריה שו"ת והיו לו הרבה חבורים על
הש"ס ושו"ת והיתה מנוחתו כבוד ולא
נדפסוהי:

י

ציון
הנ"ה מנחם.ז,

פורי

טיריס ש'!:ן לין וטס 13יז 1".ס'"6וסטוז*

ט"ו)טוו "16חס..נ' 6די'כקו ר-1ס,יגיד סיר6ר 5לקיד
1וכ1ין כפס גסס "3ח קי6ק 6כנ"ל ,ועם ד"ח וג"ס3ל1ין תס"ג:
יכלדמועים611ג52ר 9ל
ז) פיסעג סמדס'סיס כמסחיטו ~O'D'PDמססד'סטוריםמסי' משפויספטור
6חד כס 61טור מן ו6ך טס סג-ח עזרן טימד'ס 13ג'וגס,ומ!',יניסשטס 3ס'מנ'ס.לעיסים ז*מ ס*ש:
ח) ופסס 6ח"; גס הס' תעלת:

נסיי ה-.י,

גיזי

נזי
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טן באור על ש"ע ד'
(עז)
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ל
הרב בחייו ובסוף יש רף א' משיהגדפיע
הרב שפתי כהן שנרפס באותו פעם שנת
בקדיש ואינו מזכיר שמו רק מתם אומר
נדפס ס' ום'פיג עליו .ודף זה אינו נמצא
ואני ראיתי אותו בט"ו רפים ראשון ישן
והרב פר"ה אוטר שלא הגיעלידו .ומסכת
דף זה נהעורר הרב ש"ך לעשו' נקודו'
הכסף כמ"ש הוא ז"ל ,ואחר זמן סביב
ת המ"ג נדפס בדיהרנפורם ם"ז א"ה
ישנ
וצירפו עם מגן אברהם וקיא למ"ז מנן
דוד וקרא שם הספר בכלל סגיני ארץ
ונם הברו המדפיסים מ"ז וש"ך 3,ל י"ר
וקראוהו אשלי רברבי .ואחר כמה שניס
בשנת הקי"ד נרפס מורי זהב לא"ה בעיר
זאלקווא ולפני כמה שנים מכיב לשנת
הס"ז נדפם על ה"מ ולא עלהכלוהדפיסו
מה' וישלובו כמה הגהות ייעד)
הגאון צבי
יהנ' מורים תוץ מאה"ע נדפסו כמה
פעמים:
ם חיבררבינו יעקבבן הרא"ש
(יי)במדריכ
ופסל ליה ארבעה מורי
זנדולי הרורוה עזו פי'עליו כמ"ש בשם
הנדולים ח"א מערכה יו"ד אות ב"ה (עיין
רניגו יעקב גן פרד"ס נה" .)6דלנודל
קדושת נשמהו ונשמתמרןזכו שכל מורה
הוראהבריש כל מראי"ן מקוחים הם בידו
מור וביתייסף ומבלערם לא ירים איש
את ידו בהוראה .והרב ברכת הזבת
בתשובהו הובאה בספר נחלת שבעה
שו"ה סי' נ' כתב לו שימכור ספרי
האחרונים ויקנה פורים וביה יוסף וכבר
נ' הב"י בתשובה למא"ה בי כל דיין
שעומקואין ספרו ב"ילפניובוראי ישנה
בהיראה עכ"ל הרב ברכה הזבח שם

לא 61

ועס"ש בהקרמת ממ"ע .וכמה נדולימ
עשו קביעות ללמוד פור וב"י עם חברים
מקשיבים:
ןכסף(עיין ת' ,ונרסס נ6טיגייו
(יה)הקירי

נה"ב)ך

(יט) בקלאורורויור טפר מרב אשכנזי
על ם'ל מלאכית
ותולדותיהן בפלפול דברי ראשונים ואינו
טצוי כל כך .וכתב בסרר הרורות שחיברו
הרבשאילבר דור ונדפם שנה שע"חיאי:
(כ)בקלאךרררצ חדש נדפם מחרש להרב
יוסף  '1ניייאי ו'ל על
קצת לשונות המרדכי ובסיפו קצת שו"ת
וקצת דרושיםויש בו פלפולוחדושידינים
על ם"ל מלאכות שכת 'ב':
ם אזן וחקר מה'
(נ)6במעכניךזכמעכמי
שלמה
י
ר
אוליוירא אחר מרבני אמשמררם בק"ק
ספרדים:
י כמנהמ (עיין גגגגת תפס):
(כנ)כמעמ
ן
ר
ן
צ
מ
כ
(כנ)
הראשון מנרולי
הרבנים שירצו
שנתעורר לעשוה הפעמים למצית ה' הוא
אבי התעורה הרמב"ם בספי הטורה .אך
על קצת מעטיו יצאו עוררין כיריע.
והרימב"אחיברמ'הז?רוןומזכירוסהרימ"ם
בדרושותיו ד' ק"ה להליץ על הרטב"ם
במה שהשינו הרמכ"ן בע' ההורה ואחריו
יאיר נהיב הרב הטחבר ס' החינוך נוהז
פעם לשבח על פי השכל דברים מחוקים:
ונרפסס' מעמי המצות להרב מהר"רמנחם
בכמה"ר מזה הבבלי הישב עה"ק חברון
ונדפס שניה באמ"ד 'ג) .והם טעמים
בקצור וקויהם הביאם הרב הגאון החסיד

הפעימי

של"ה .ומבואר בהקרמת הרב המחבר

הגיה מנחם ציון

שחיבר

כנעמישת סי,56מסיםקיםמקיםנימיו שפתת ק
,בר סטו"ו 1ט"6165זוכ5ם אנוש
 )5ועשפי1ת 1מ5סנ6יןמ
יט,רימס ,וכ.6ם  o*'pihיתר( ,ח"ן כלות !ת?-י"
ג ו,ס ?
"טכו ע 6כנע כו תו5עס
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מערכת

פ

שחיבר מעמי המצית ארוכים ואלו הם
בקצרה:
(גל)בפעמי המצותיהרב מה' אליהו
הכהן ז"ל בעל שבת
מומרוכי'כ"י:

יוץכמצדרצ להאר"'עםלקומי
(גס)כדעכנ

תורה מקרוב נדפם
צעיר זאלקווא שנת תקל"ה .ונראה שזה
הנדפס היא אשר מידר הרב המקיבלמה'
מאיר פאפירש והם נוף ב' ונוף ג'מס'נוף
עץ החיים אשר ירר הרב הנזכר כמ"ש
שם בדפוס שהםנוף ב' ונוףנ' עץהחיים
ע"ש .ובאשר קדמה לנו ידיעה ממדרי
מהר"מ הנוכר ניכר שוהו סדיו והמדפים
כתב למהרח"ו והוא לאידע דכמה סדרים
שונים יש וכלם הם תורת מהרח"ו שקיבל
האר"י זצ"ל .וזה המרר הוא
מרכיני
ממהר"ם פאפירש כ"ץ הנזכר .ואל תתמה
ביים הראות שחסר טוה כמה דברים מסדר
הפסוקיםושער המצוה שסידר מהר"ש
וימאל באו שלרבינו מהרח"ו יד) כי הרב
המסדר הרס"פ סידר אותם הענינים בס'
 -pwעץ החיי' מהקדמוהכי ראה בעיניו
דרך
היות הרברי' שרשים להקדמות החכמה
וביוצא בשארחלקים .באופןכי זה הנדפס
היא סרר מהר"ם הנז' .ועל הרוב יהי' בו
אווה תירוש ממהדורא בהרא שלא היתה
ביר מהר"ש וימאל כמ"ש כמה פעמים אך
בזה הנדפס יש תעיות:
בדרך דרש נפלא
(כ)1מלעכלי
חיבר הרב מהריר
בנימן אב"ר דמרינת מרק ונדפם
באמשמרדם שנה תמ"ב עד מצוה קם"ז
הכי קרא שמו נחלת בנימן .ומספר זה
נראה כי נדול כח בקיאותו והסערתו.
ושם כתב דחיבר שדה יער על י*3
טסכתות דרך דרש וכמה מסכתות דרך
פלפול עצום ודרושים על כל התורה .ודע
דמרגלאבפומייהידרבנןקשישאיההקדמות
הרבהנז' צריכים חקירהדזמנין דמשכחת
ראין דמיונו עולה יפה כל כך .והמעיין
ישפום בצרק:

המצדין

ספרים

י המצןת להררב" 1נקרא
(כ)1מלעלמ
סיירת דוד כ"י
כמ"ש מהר"ם חאניז בספריוטוי:
(גה)מעכלי המצדרצ מעם כל מצוה
ועונש העוברעליה
והיקינו בספר עיר מקלם להרב מה' רוד
לירא זלה"ה אב"ד מק"ק אשכנזים
באמ"ד יע'א:

י !קבחצדרז לרב יצחק ן'
(נט)פ2עבפ
פתחיה הזכיר
הרב המקובל מהר"שבן אלקבץ הלוי כך
בתב במדר הדורות .ואני ראיתי בס'
מהר"ש אלקאבץ שמזכיר הרב יצחקן'
פדחי במעמי הטצזת.ועיין במערכת מ"מ
אות קם"ב( .עיין ת6ס מעריס יטע),
Iaof
הזכירו הרב ראשית חכמה שער היראה
פרקי"ר .וראיתי להרמ*ע במאמר חקיר
דן
ותלמידו של הר"ר שלמ' מולכו !
([)5פקעתיהמצדוק] הרב דון מנואל
בדורו חיבר פעמי
המצות ובמעם העבודה וק"פ כתב דברים
נפלאים .כ"כ שבם יהירהריש דף נ*ג
דפים אמשמרדם:

המצדין

כתב סדר הדורוה
()65מלעמי
מה' משה חאגיז
נדפם שנית מה שהוסיף שנת הפ"ז ,וזה
שנים רבות שראיתי אלה המצות שהרפים
הרב משה חאניז ז"ל לשון המצוה
באשורית ולפעטים איזה דין או הערה
באותיות רשעי ו1ה נדפס באמשמררם
שנת תע"נ ושוב הדפיסו באלמונא או
בוו"ב והוסיף בו תוספית ועל זה כוון
הרב סרר הדורות .ולפי הרשום בזנרוני
אין עיקרו למעמי המצות רק כוהב
המצותולפעמי' איזהפי' ומומר:
מג)פ2ן3כפי המצתך ע"ר אמת חיבר
הרים ק1רדווירו
ראיתיםבכ"י כמ"שלעיל מערכת האל"ף

(סיין :(onsSh
(5נ)ב2עכמייזב2צדר
צ למהר"ם ריקאנמ'
על דרך האמת:
מעמי
הנ"ה מנחםזיון

תסי" וגטה ודפס מתרם טס נ16ל 5 Of)~tח"1 6ט"ס גסטל מס' טוותירשת
*
סגר6סג6
י'6 ODt~fi 1נתני  6!1קלג וס  56וט טטט'פיית 5ר,ססגניי !תטזזעמסיסי'גזמןסטס"נ6י)י,סנוגסרטיטירטי5ק(1טת'יר'*5ס
סיקגט' 5מודססי'גיטן סרסנ"1 6מח1גר ט"ד סוטת (1י" 5ס"5ג) וגןטס(נסיי'6ס
ונס ע 5סרגגיס
י מסוס
ט11ס טסט OtPP 6גס ס"ס סרקגט' טס"תט"ו:
גססגטתס סם 5יט,ו16י
ש תליתך) 1
ס ) eD1גס רעל סט11ת וס 61חסלוס
יד) וטוסיי
גגחיטסיח 5ס'סריטןחייםגס6ייגי
 )18גזפס6,3יק6ווי ס' תרג"ג:
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מערכת
פ פרד"סבספר
מי)מעסיהמצות",
תשיםעיי
ןבסוף
הולך
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מערגת ח"א(עייןסוג
(5ס)כךןקממץצכמיכ!(ע'יו מזר ס?זרות)ש

----4לי *

נתיב ספר קדמוןעל מרפיות
()6
מביאו הרב כנה'נחדיר א)
:
מהרב גנתורדים סדר (י
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ש
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י
(ינ) כמשה(עיין 5o)snמסס):
ונדפס בקושמנרינ':
(יג) אליהד שו"תלהרב מרזשישא
ךלרכיב (עי' 1תדורי 6ור):
(ג)יארי
()7
שמועה יהרשב"ץ בדינ*
ת כמ"ש בנרפס מערכת אל"ף אות מ"ר
שחימה ופרפי
ור יי*י) ךס"ו](עיין מ''~'sfiמיומין כ"".)5
נדפם בליוורנו ב) והיה נמצ
א באיזמי ושמעתי מזקני רבני עה"ק חברון ת"ו
:
כ"י בימי הרב כנה"נ
מהפלנת בקיאותו ושהיה הולך בחצות
מאנ"ש
(ס) שמועהישב
אלנאוי לילה לבית הכנסת וקורא תהלים בבניה
באור והוספות ע גדולה שלני מים ירדו עיניו .ובן הרב
הלינות עולםוכללי הגמרא למרןבפטל:פול ז"לי
בקושפ'
)חיברס'פרח שושני'
עצום נדפסבויניציא שנת שצ"ם
יולשנ
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(ו)י
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ונ")דפס כמה פעמים סביב
מהר"ר מאיר נדפםבאופיבאך שנת ת"פ:
למדרש לעיין רנס):
ר נמשה (ש
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חדושים נפרדים ,יה-
ה איזה זמן בעה"ק
מפריויסהביאו מנחת יהודה
פ'דברים דף ע"ח מס' דעתוקנים:
ירושלם וברזל באה נפשו מהגרת צרוהלך
לעיר רודים והיהה מנוחתו כבוד שם.
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ד
י
ישסעהי מוקנים שכאשר נאבעיר הקדוש
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מפולפל עמוק:
פירש מכאן ואילךלפי דרכו .ונרפס קצהו
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י בינה תחלהוסוף
(ס) ידכמף דרשות ע'פ הפשמלהרי ראיתי ספר א'יודע
כבש
הנ"ה מנחםציון
 )8ו00יפ דית %חסיסוזס ~nwteס"ג' ע"ס:
י ותפעלת 'פל% %6סדמכ*ןהזן
 )8ס0,ס0רקיוסגט%ללססכיטםו:פל חפן *61יקומ 1וס" מדנת כוסו נשפןוכרייתםיעז
נ) פס מפתת גזוז %סרכיז פי6כי 4וו6רג 6תק!"כ:
ד) ג1-ירי to'ih
גחינת) ופקודו 6חל סי-נ:
ק'טיתכעג"ס) גס מס מגסות ~)Ishל"' שקכלוין (תלי"נ)ה"נס ס'  oinnStPוסול%לגו
וס
(ק(
סכ61"%לג6
ה) ייפ

יבין

מהר"ריוסףצרפתימרבני אנדרינופלא.
מקט):

ידי

יבין

0'6%15ר.ג ושוסשון מוסג וססיל'ת ותסמר
ם לכה"קכליסק וגקפ'ס נמסר מס':
יי*ו)ויפי מסדורסיגו סו 6גס" קשח וס"פתחי
:
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נ
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י
י
זמ )4וממוו""ססמ'טעקסב ממס סעודן למו"ס קנזסס 6סכגד ו'%פגיונ
 4ח"נ זאפ ע*6
י
סרככס' כ54ת
ך (ומצם
ממס.עקכ
6תא1כמי-ס תסס ט'ס סו )6ונגז סג"מ הנרסס כספ.ס ורע הנרסס  50סמכות וגא פסגת זו64ס"
י("6ז תפ'ס:
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פסלת גמל '6ס כקר 16תס%ת''%'?( 1וו6לג1)6
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י

בכ"י ובאמצע כסו מאה רפים מודפסותל
אלם אחר מסאמרוה עיר
(יה)
וקדיש הרמ"ע ו-ל והוא
בדפוס .ועהה בא לידי מאמר המילואיפ
של הרם"עז"לבכ"י וכהב שםוז"ל מאמר
יונת אלם אשרלנוצריך מאד לחזורעליו
במהדורוה רבות לא אחת ילא שהיםכי
הוא מקובץ מהנפוצות שהתחלת .לסדרם
ונגנבו מאתי המהרורות הראשונות
ונהפרמטו שלא ברשוה .ומה גם עהה
ידים עסקניות בהקין המאמר ההוא

ידנית

נהוגןוהדבריםעהיקים לאיאמנו האומרי'
שיש בידם ממנו מהרורא בהרא כי אני
מעיר על עצמי שלא הנעתי עדיין אל
קצה הנבול מתקונו סדורו והנההו עכ"ל.
ועהה איןבידי מאסר יונת אלם הנדפס
לחזות בנועם אם שם נאמר היוהו
בסדהידורא בתרא באמת .גם שמעתי שיש
ח"בבכ"י:

מפרים

זהו תורףדברי הנאין מהר"י הנזכרועיין
בסדר הדוהות דף מ"ר ע"ב ושם מבואר
דהנאון הנז' הי' ביטי הרב שארית יוסף
ובימי מהרש"ל ,ואין שו"ת שאריה
י:ו)סף
ות לחזוה בנועם אשר רמז שםי :
מצוי
ג' חלקיםחיבר סופת
(כנ)
ף
ו
ל
ד
י
הדור הרב הגדול
מהרח"א בעל עץ ההיים וכו' והם דרושים
ופירושים כמעם על כל התורה בכמה
וכסה דרכים יאופנים ומהם עלפי פשפ
ויש על פי הדין:
טכלךל הוא תוס' והכהית
(גג)
שהוסיף הרב מה)
יחיאל מיכל אב"ד של ק"ק ברלין בס4
יפה מראה על הגהות הירושלמי עהרפיס
 Qztבברלין:
רנתי)יג):
(גד)כלכפךהיהדר(עייובגתתי
(נס)יןץדכז שאר בשר (עייו

ידל

יךפי

יכייי

ףאומץ ספ מנהגים נדפס
(ים)יךכזי
יק פפד"ם והרב (כו) מ היחם בדקדוקזעיה ססי
בק"
מהברו היה בזמן הרב בית חדש
כמ"ש (כ 0הרקהפי רות ושיר השירים
שם .ועי' בהקדמה נוהג כצאן יוסף ט):
הלמ.ר הזכירו בספר מנדל רוד פי' רות'דן:
(כ)ירועףדעת
מהרבן מה'י
מהר*ל
הנאו
ודמפראג( ,כח) ולרקון(עי' 1סרת'ע טס6גוכח**):
פירושי' והקון נסחאות בפירוש רש"י על
ז תשובוה שחיברו מה'
ההוטש זקצת על פרפראו' רכינו יעקב (כס)
ע
נ
ב
ד
צמח ומה' שמעון דוראן
בעל הפורי' נרפס בפראנ שנת שס"ה
בני הרב מהר"ש בן הרשב"ץ ונדפסו
בהסכמת הנשנים 'י"ר) :
(נ)6ידסה עקת והגאון נעל מעשה עתה מחדש .ומרן בב"י זימנין דמזכיר
ה' פי על מנלת איזהרין מתשובוה אלו כמו בא"חסי'
'באך 'א) וכתוב ש"ח על המביא בנו פעם ראשונה לבית
אסתר ונרפס מחדש באופ
יי יהושעשהי' הכנסת בשבתובידו נר שעוה וכו' והיא
נ
שהעיד הרב הנאון בעל פ
אחר סמוך לזטן בח"בסי'ו' ,ונם בא"ח סי' שכ"ד שרומז
אב"ד בק"ק קראקא
מור"ם בעל המפה וקדם להרב ביתחדש .תשובות מה' צמח בן הר"שבן הרשב"ץ
והי חכם בכל החכמות וכמעט הי'יחיר ברין להאכיל תולעת המשי ותשובה זו
'רו שכל נאוני הדור היומריציםשו"ת ישנהבס' הנזכר בח"ב בתשו' מה' שמעון
בדו
ן בח"אסי'נקכ"ו שכתוב
אליווחיבר כמה ספצים ולאזכינולאורם סי'י"ח .ועיי

יין

יין

ן
יצניי

הג*ה מנחםציון

שם

פ) ל 1יה6 9שד1hetט"ס'וופלס 16מ"1ן לק' ספו"ט כסחפיד פויס פנחסמטירלגגן 1'Datס'מר"חגיסת
ג:
יו"ד)טנ'",
ימס"ס גסות (ס-ס סר-6ג):

כ גדורת טליכי ספת'ק מלגס ממנסותיו סס" 1טרמי טס סגסא ט5
יא)  !%וכתיג סם וט'.סל
6כק:ו' (כטא"ס גסקךטתו ע"כ) גס מי' סי' * 1סרפגשן טס-ת וע6 1-ות ג' ג':
ים) 1פ-ס גוג.1ת אכמס ~מ'ו כסמיך גגלו1ת סנהץ וו"! גפן ממ!ליס תסיע וט' פ"ע( ,ופסס"! כלמס ח"ן
בסיפו ומסח ח" '6 6קע"ת גסג"ס טיןוס-ן כס) וז
ף מסגות נס פלגוtnsh
סכיךסוג1תגןנסעםטכסגבי-י'סו6סופתי1געגזייולל6תי
:
גסי-ת סרמ" 6מסרסים וסברית יוסף ,וס"ת ית
י
י
ג
י
ס
ג"וגיסו פולך 1סל6כ-עסיף מעל  '6פימסיס ס' סיחוף %ג
ינ) ופ"ס מפרדס סרך מוכך וגכסל ס5מלתות ק"ו
"מ6י גון וגן גה1קת ממקק 6ס"פסי' "* '6ס וכס'  n1DDסקויס ח' סימורג' מסח וכ' סל"6ס נ'5
כהיו סים:
ן כס"מ וגחל ספרי סג16ן מוסל'ז ott~)elhס" גט 65פפט ,נסע 1חטת
*ד) (יפס נקו5ק( 6סמ'מ)וכיוג'י
טג1ות כות" וג!-ס  hlOקעת כחוור ססעריס גמיגכן:
סג' סלש4
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מפרים

מערכת
שם שהשיב תשובה ההיא דטי' קכ"ו
בשנת רכ'ח .ובמי' קכ"ד כתוב שנת
דכ'ה .ושמעתי מרב אחד שקיבל
דהרשב*ץ נח נפשיה שנת ר'ד ומהר"ש
בנו בשנת רכ"ו .ואתנח סיסנא לזכ"ר
עולם יהיה צדי"ק:
()5ילבמו4נך (עיין מירס):
) (hSילקךמ 2מכמה מאות ספרים( .ל
ס7ר עורות):
(3כ)ילשמ2י14ך חיברו הרב מה' דור
בן הרב מה' הירץ
פוזנר הושב ק"ק קראמאשין והמחבר נכר
החסיד מה' אליה מוניה זצ"ל ונדפס
נדיהרנפורמ שנת הנ"א והוא ילקום
הקדמות מהמפרשים המפורסמיםמי):

יליטו

מנ)
מהקימות ניראות מגורי
האר"י והמפרשים חיבר
הרב הגדול מדה"י דוד הרב המחברבית
דודעלד'פוריםוהואבב"י:

לג

4

ועהה ראית בסוף פרח לבנון שכהב
ין ר' ישראל בעלילקים חדש
שדיבר עם ב
ע"ש .ועתה תנוח רעתנו במ"ש בהקרמת
ילקום חדש שנקראילקום ישראלי כי מ'
ישראל היה המחבר 'ח:
)(OSילקךמ2ישראלי(עיי!עק1ס הדס):
()15ילקדכ 2כ" ישן נושן באלידי על
יפסיקתא רבתי עלענים
סדר
המועדים ושבעה רנחמתאוכו'והיאמאמרי
רז"ל מסודרים ויש חידוש ויש שנוי
במאמרים הידועים והועתק בשנת רל"ד
בעיר קאואלייר והמעתיק נסיםן' ראש:
כהב סדר הדורות
מז)ילקדם
ר' מכיר בר אבא
בריהב חבור גרול על כל פסקי תהלים
וישעיה מחובר קודם הגזרות כ"י .ואני
הצעיר ראיתי ילקים המכירי כ"י על כל
משלי קרוב מאר לילקופ הש0עיני ושם
כהובדחיברורבי מכיר בר אבאמרי""):

המכירי

(5ד)ילקדמן הדש נהב בסדר הדורו
ת ו!")ילקומראובני(עייןיושטמיס)יפ):
ששמע שחיברו הרב
הנאון הקדומם מהר"ר יעקב טי) שנושא (יט) יעקום שמעוני ני המפייסם
ונותן עם הרב ברכת הזבת דף קכ"ב.
קדמון מארלפי
ובהקרמתילקום חדשכחיב שנמצא כחוב דברי צמח דוד במ"ש בגדפם טערכת
עליו ילקום ישראלי ומזה משמע קצת שי"ן אות כ"נ (עיין סרג
מ)מעון 6סכ;וי
שמחבר שמו ישראל אטנם אפשר דיעקכ
מפר6גקפירט כח"ק) כא :
הוא ישראל וב
וי
קל
לא
יציאלקודמישישיר
מ (מ)ילקרבן הנקרא הלמוד תורה.מעיין
ת
ברו
"ק
.חרואל
מ
נ
בשקל שמעוני
יגקיט חרס):
.
י
ר
י
כ
מ
י
ת
י
א
ר
ו
י
ל
א
ר
ש
י
י
2יששנני( 4עמן תוססת)6כב):
)
6
מ
(
הלאהורבבניהשחמסעיודנ הרשב"א הלוי בס' מנות יב
מ הנקרא (מכ)יכ2של שלמה למהרש"לופשנים
הלו דף צ"מ ע"ב שכתבילהי
קדמוניות הדפיסו
עיוניובגז'הילקומהנקראתלמורתורה.
שמ
קמא
הניה מנחםציון
סו)  05161נמ 65גו ימס יכריס ,מגס'4ס וגריס ,גתח!ת סלון לגס יעליס5'61 ,ס .פנלס פפלן טסול'ס ,ולק
מפקירות גסגריס וס'סיוכ 'נפל:

גקר 6רז4ס6מסיור 6כיזק 5150ק  h)t~gגכלס"ו וגסרנ גיבס כב' ת-ת ס'"ד :וט-ס גתן
טז)
י
"'סקכ טן פסס כו 1:ס,9ת:
ס'
ול
ג
גפ 65פלו ס' )'ffpתפירת ימר 56טסית:
ק
.
7
כ
6
ך
ו
ת
כ
ו
נח"ל 'סר56
גע!ו
ין'ז מכירנ1פ6י6'!1קסס!פ6ורכי
ל"י)tוoרtס'"bכר
סמ"ס 6כקת ר1ג! גוץפיסר וגחנת סג516ס וא' 00
י מקן סנר ס' "6כ ם! לג
פ'
ס ס' '5קוט סמכיל' פן תסקס וימעי' (ו7:פפ716ות'1
מער מס' 7סו6ירכיג 1מכ"ל לכו דלס"' וכעתגיפ
קונטרס  nxhנקלת 5ה:)6-
ד
'
6
1
ס
פ
ד
:
ת
פ
6
)
ס
"
ת
ס
ג
'!קוע
פ'פ פלגן י!'1פרם7רף
יפ) וסוף עס"ת מפס ג"פ 1גסופו ס' מכהת
ף
5
6
גלי:
סר6וגג' ע" 9עלג'ןכסיר-6כ :1מ65
ש' ):פמ"ם סג16ן גללס':קויות מכסף י"ל ד'גק1ע כג'י':ו סו 6כמזקף משגס ט"מ וכגר סללתי !ועת נס6גי
ס  (oOסיקר סוס גהסל ולתר וסעיקל ע"י םמ.טת ) O~t)Pנסעהקתו פג'סתיסוליס
סעג' ג7טת '6ךגיק
גגמס מק,מית סתמוסין :קלס (סוף :כויםג!מל6י"ן
זסג"ס מירסיס ,ועידו ט"'!6ססיף וגו ,וס זס
~'lht
D
9סת סי!ק,ט ע'6.1 9מ':י גו' וכמכס טנדו 6ס orn1
)9neDי' סג7ס ס5
ו(17גמ6י
ס וסקי מת"! וגמ:ס קקי המס"ס י'7גר סעס
' !מג"9טטנס06פרגיו ~מpת5'l-pוג,לנפסס  :rwtד,5'5גו' 6הרעה""יי;"
ס6פ':ו 3ס'
ונמס?:יע' דקלמת סמקגס יגע:
ס
6
גס' ונטפס  06נס' 7גל 1גממם !;"ס כן
י9י'זית לפגן פנן 5גלגסני5
"ס
ת9
נא) ולפס גס עם ג"גוית 36רר.ס לר"ת כרשף גדלן(יי611רג5ת).-מי
(גפי
ועץ מכר סק;':
גב) ' O~tDiסגל גע 4,פר6פסוול ולסוסו קי:טלספנוית 'כטפר מ.ן :p")pp
R~7tDD

י"

"ט

6י

הא

6
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מערכת

ee

מפרים

י

קמא חולין ביצה ואח*כ נדפס על יבמית

חכמות למוריוה ומבעיות הפלא ופלא
ולא נדפס:
(גג)י?נרךון דבששני חלקיםמררושים
יהנאון מהר"מיהונתן

ואחר כמה שנים הדפיסי על נימין
וקדושין ,והרב סדר הדורוה כהב שהיה
בידו על כהובות .והוא חיבר על רוב
בתוכחות מוסר:
הש"ס כגן:
(תנ)יבחין ה' עוורה
ה לבדיקה מהנאון פהר*ש
(עיין (גנ)
פ
י
יפה ז"ל מורה
י
ה'רוממה  -כד):
(מי)
6על אנדות שבספריו ,סדר הדורות
י
מ
ד מורא והרב אברהםן'עזרא דף קס"ח עידו ואינו כןכי הוא מורה
(טס)יסו
במצוה סדר הלימוד כה) :מקוםעל כל האגדותבערכיןוראיתיונ"מ
(מו) יכםךו
* עךלב] חיבר רב
ה מראה חיבר מהריש יפה
כיונהיצחק (גד)
ו
כ
י
ה
ב
הישראלי
כי
הנובר על אגדווז
היה הוכ"ן הרבה ועזאו הרב הנזכר ירושלם' ונדפםבויניציא בתיי הרב ז"ל,
לבקשת הרא"ש והס' הזה בראשונה היה
עלה ועוד נדפם בברליןבתוספיתיופימילול
נטמן אצל נהולי הדור בכ"י ו
שנתעהתהקל'ז .להרביחיאל מיכר רב ברלין ,ועוד נדפם
על מזבח הדפוס בברלין
מוץ באמשסררם בו בפרק עם קצור כבוד
ומשכחים הס' הוה מאדכיהיאיס
וד קדוש חכמים וחידושי הר 4מהר"א בעל
ם
י
לתכונה ולעיבור ולפירוש הלכות
אברהם על מדרש רבה ,והיו דבריריבות

דייל

ימין

החדש מהרמכ"ם "):
(ט)יכצד4דמנכם4נמי הכי קיא רבעו
מה' ב ירושים
בעל המנהיג לסדר (נס)
ת"א ,וח"ב לא נרפס:
רב עמרמ נחן:
מהרב דלעל מדרש אסתר
כ" מהרב הכולל (גו)
איכה רות רבה ונדפס בפפד*אכי):
קמה"ר בנימן איספימזא
(מ
קול מהרב ז"ל על מדרש
" D"pbנסחאות השנורוז ורנילוה בפי (גו)
ז-ל
חזית היא מדרש שיר
כל ישראלומחי אמוחא הרוצה לשנות:
ר2
השירים רבה ונדפם באיומי
((וט)דץיכ]דן4ךרצ* מאמר (-עיין הרמ'ע
רזך 444באןר רחב על מדרש
מלנו נהל):
(גה)
(ג)י?נך4
ולא
רבה מהרב
ן (עיין סלןעגי מטיס):
בננך
ל
נדפם על במיכר ודברים:
(ג )5יעל
מהיב יש"ר
(סיין ספרם 57דס
ןץלבנדן מקאנדיא והוא (נט)
'
ב
כ
קומ6ס) כח):
על ז' חכמות .הנית .אלהות .תשבורה.
ך המים ,מאמד (-עיין סרכ
שאר (ס) יקד
נינון,פילוסופיות תכונה ,הלצה,ועל
שמואל

על ההדפסה כמבואר בהקדמה:

יל

יעהקמינים
יפהענף

יכריעכיענם

יכויץ

ימה

י

יל

ישישה

הנ"ה מנהםצית

כג) ונס  65גריל גזפס נ'ג מס' כתפות 1ספ' 6ס"תק' 7.סקזס כת67 3עשפ סס"3תג' 3סס פסלסשל
 1W'hiטכ"ו כתל ספרי (יס.ם) !16ינן וגתר 610 6וס"ס סלכ סמגי' פוסר"י גס*ס ימם גט"פ
:
ןלעני
סג" סףחויי
6תן מגמסעיימןגרוגתס'ע"'םר"' :צמות ס" 6ס'נ :סכיך סם 6ת מנרו סנ"פקיפן
סגרקטטן (36י
ברם
 ,ו:ספ 6%ס*ק וסתל6ססוים סם 9ס
67פנגיסתתיפ'יע%ו'לפלק 6ס' טיבגיטין :מות ! of~1משי סק.ג) ל"' p~p1יגור
ד %160
ס"ט"ס1ל* 5וכמזם 3ס'יקזת פ' 3סט!ותך ע-ס (וגט! ת"ד יוורשו כ' סנפטל ס' ל!-ס)1 :ר'6ת' 3ס' י
ס" רק*ג כסקנס ע! סיס-ס ס!-ס 37רי סג '-ס"; "51ע וסן 6היסס כורע  '6סי /ורק 9ס סיפקת מש%
ת!יפות פכתג'ס תחפת קרנות עירית6"1,ר כסריס:
'"1י
כד) וגסס" 7ג' רס"ן ס' 'מין ס' ר1פפס !סרפ-פ  TISIספטס סניך ס''מין ס' רו99ס סוגף 3פ 6-ט"מנ*4
,
i
f
f
ממס 1סו:u 1nfs 6
וסמטרג תקרן וטס פי' !וית חןלה 6.פר6נ תק*5נ ,ופפ"7פ ת"ר?
ת 3פ וכתורטריו מסכין 3כ %חטפם ס53ול
ונסלטטרסת3טיטו!ס)ffg ':ו3י;סיוגי סופיות סס (פ 65נסמיס
י
פ
פ
ג
ט
נ
מ
ג
ס
ר
ה
י
w
h
i
n
ט5פ
( ,וכרימת סרסר
וגייס ר'  qettגרזי כי:ר '!6ס' 6"5יילרס
תחצי
ע-ס'פוי
מוינו שד מכס 3 '6ססוס פקס:
טר' סלמס כר 6-קורקס שכת"י) ו3פ6ר
גז)ס'תגזז ,ומיס כשסידיק6ע!פירע סלכנוסיוס'פשות 45ןפילס לגס ס'עננות:
ם 3סקלפת
גח)וע' טפר סיליתות גסק7פס %ח"נ גקר 6גתיגות סו!ס ו3כוולי מקמלי' וכפסק סג6ון לשי7יט6
סוגות9 ePtסלספילוטיט וגסול6ז5
סלסל ונס' 6ולס'לסר'  'hienו"! וגרפס3ק.ק 611רס6גי'
)"thnD

עי

טמג'ס

ר"י

קרסי
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מערכת

י

עתו56ן' תנון נח"ל) כפ):

בישים נפלאים
(ס")יקרא
דשכבי מהרב הניול
מהר"ר יוסף דור הרב המחבר בית דור
על ד' פורים:

' ךץיראה (עיין רניגו יונס החסיד
(סג)כא

י"ס

מפרים

החרבן אינו מכוון ואולי ם"ס הוא,ועיין

בס' התרומה סי' קל"ה מ"ש דבסדר
הנאים ואסיראים שריי חי יותר מש' ענה
והוא פלא דבפ' הפיעלים משמע דהכף
אחר ר"ל בימי ה"א ן' פרה נח נפשיה
ע"ש מלבד מה שהעיר שם ,שוב ראיתי
ס'ש מה"ד דף ק*"ד:

וכו' גח("עיל(יו)ןנירריוגנמיד"גייו)56:יע6זךררתממתיין ידע

(סג)כפ'קראים

נח"ל)יא):

(סד)כץכ)'יראכן המא מרז"ל .הזכירה

בן

הרב

מהר"ש

אלקבץ הלוי בא' שרשישי פ' אני

מלאה הלכתייי
):
(מס)ירךקטלמירבי יוחנן נר פלעהיה
דריש לקיש חיברו ינק
ודלא כהרב כפתור ופרח פי"ו דף פ"ז
שכתב רמי שחיבר ירושלמ
יאין וו :רבי
יוחנן ברנפחא בר פלוגתיה דר"ל .שהרי
בין חבור המשנה לרבי ובין חיבור
הירושלמי ר'פ שנה ורבי יוחנן היה
הלסיד רבי עכ"ד .ופוק חזי להראב"ד
בספר הקבלה שכהב שהמשנה חיברה
רבינו הקדוש ק"ך שנה לחרבן והירושלמי
חיברו רבי יוחנן קרוב למאתים שנה אחר
החרבן וכ"כ הרב צרה לררך בהקדסהי,
וכן מהבאר מתשובות מהריש ן' הרשב"ץ
ס '.רנ"אדרבי יוחנן בר פלונתיה דר'ל
שהיהבימי רב ושמואל חיבר ירושלמי,
רכן מהבאר מדברי הראשונים בכמה
דובתי ,וכן משמע מדברי הרמב"ם
בהקדמת ס' היד וסם' כריתוה בימות
עולם שער שני ,אך מ"ש בהקרמת
י ובספר נריתית שהירושלמי
הרמב'םיר
חיברו רבי יוחנן בקירוב ש' שנה אחר

לר
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שהתוספות כתגו בכתובות דף הי והש"ס לא
קאמר על רן יוחנן תנא הוא ופליג .והקשח
מורנו הרב כמהר.א נחום מסוגית כתובות ס"ט
דכפי ות מאי מספקא ליה לש"ס אי רייוחין פליג
עליה דרבי .וכדהויה טליא תירצתי ריחכןויפליג
משוט דרבי יוחנן ידע דפליגי ארגי ואיתו טבת
המחלקותו .ועתה מקרוב נדפסו תשובותהרשב"א""ג
ס" שס"טוראיתי לרבינו ז"ל anavבההיא הכרבות
דף ס"ט כדאמרן ועלץ לבי .ולטי האמור העיקר
כתירוץ האמצעי שתירץ הרב מהרה המי בשרת
דרכינועם א"ת ט"י"ס ודלא כהרס סדר הדורות דף
קי"ד ע'ד שתפס כתירוץ ראשון ד
יי
על
וב
רב
פליגיתיה
וירושלמי במקום שהרב הזכרחיי עוד
ס
כי
ע-ש .ואחרי כתגי ראיתי תשובת רבינו האי גאון
הביאה מהר"י קוליןריש שרש "1ד וממרוצתדבריו
וההיא ידף ס-ט הנד לא משמעהכי .ועם-ש הרב
החסיד הרמ"ךלביד מלחכי סין תקרב והרב משכנות
יעקב דף פיז והרב מרכבת המשנה ) למהר"א
אלפניארי ג'ו מהלכות דעות .ובמקומו הארבתי
מנמ"ל:

יה

ירושלמי כתבתי בנדפס דף מ"חע"ב(עיין
מסר"ריסידס עכ6ס נהה) דנראה
מהתאג"ד בהשגות פ"ב רבכורים והרב
המגיד פכ"ז דמכירה שהיעל ירושלמי
דטדר קדשים וכ"כ הר"מ בהקדמתפי'
המשנה שנפצא ירושלמי על חמשה
מדרים שלמים ,ובריש ס' הקוני הזהר
דף ם' ע"א איתא ובנין דא אוקטוה
סארי דתלמורא
הויות
באמצעיה) .והראב"דיברפוישרלומשיס'ידייה
(שאינו הראב"ד בעל השנות הרטב"ם)
בהב שהוא ראה בתלמודירושלמי מסדר

הגעה מנתםציון

ן (תקן.ס) טס פ" (חמד
י%כוכ ססס" סר'6מנרמיו6וננליין טס פ" רוק כלוידס מ3ר5יוגי31 ,קזק קרולי
מנען
תשי 16נר ס' ,ופי סל6נ" 7ט'ס יקרס סס('ג ס6רז ,ו-צ גכ3ח הכמתו.1מט"ם כמקדמתו סו מק"ן ס 61טיס)
ונס' סכרית מחרס ז6י(( 1סר 7"36ע"ס וגןפ" כמ'והט(לנינו סס 6'7ט"כ '6ןוט לנינו סעזי 6נ16ןכסרי (וכרגו
.
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ו
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ערך ח' 6חזג 3.ס"ס:
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לג) רהיט  l~Wfiקריעת סס סתומות
כ
ו
ר
'
,
ת
ט
ג
י
כמו )ff
16
ד
ו
מ
י
ת
6
7
,
מ
י
ת
) ויותל
3סולס (עס'קירוסייס
גבס
י~ -(61 '(33ע
י
6
י
ת
ד
.
(ג'ק  )1"7ס6ימתס:ר6כיירוסומ6ס סו7 6ת':תי
מכ
('
ו:hS'ip 6:
י
לפ'
עס
סו
~7 otcס '6ל'כ( 6ק %4כלטן'ר
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מפרים

מערכת

יי"

ממהרש"ל אלא מרוב יחיאל הנוכר
ונדפם בפראג שנת שס"ט:
ן היא צוואת הנאון
(סח) נוהלי
החסיר מה"ר אברהם
סג"ל הורוויץ בדברים שבקדושה ויש
בה הגהות ותוספות מ
גננו הרב מהר"י
סג"לי
":

נראה קצת
קדשים הויות באמצע
מהתוספות במנחות דף ס"ד ע"ב ד"ה
ועל אותה שעה שהיה להם ירושלמי על
טס' עריותועי' בירו'ש' פ' תפלת השחר.
וכן ממין רברי הרמב"ם הנזכר שכתב
שהי"לירושלמי בחמש סדרים שלמים
ירושלמי בתוספות קרושין כ"י ראיתי
כתוב בירושלמי בהלכתא רבתי הבהובה
אחר מס' ע"א ,וכלשון הזה ראיתי שכהב
הממ"ג עשין ע"ה ובירושלמי דהלכות
רבתי ראה מורירבינו יהודה וכו' ודברי
הירושלמי שמביאי'תיס' כ"י והסמ"ג הנו/
שתי הלשונות הם בירושלמי דקמן פ"ב
דמכות ,כנראה שהיה להמ סדר אחר
בירושלמי .והרב טגדל עזפי"ג ופי"ר
דאימורי ביאה מזכיר ירושלמי רמסכת
גרים ואיננו פהקמנו מלבד סדר קדשים
ירושלמי והיהלראשונים וחסר לנו .ועל
הרוב כמה קושיות בהרמב'ם בקדשים
יתורצובירושלמידקדשיםחבלעלדאבדין,
ומהגם רהרמב"םחיבר הלכותמהירושלמי
כמו שחיבר הרי"ף הלכות טהבבליכידוע
ן סרמנ*ס כח"ב)1
וכמ"ש בח"א וח.ב(עיי
(עיין  715מחמס):
(סו)ירךץ
(סו)ין8יעךרן שלמה ימהרש"ל על
רש"י בחומש
והראים ונדפס אך לא וכיהי לראוהו.
ואחרזמןראיתיו ביד אחר חכם מאוהבינו
הי"ו והוא על קווארמ'ו ליח דפים והם
הגהות מהרש"לעל הראיםורשיי ,והביאו
לדפוס הרב יחיאל בר משולם מווארניק
והוסיף בו הרבה .ובכל דבור בטופו כותב
טהרש"ל או כוהב נ"ל כלומר שאינו

יש

י'י

2נרבדץ(עי'" 1נח ת71ס):
(עיין 16סרות ד"ס
תגס סרס וגו'ימ):
ו יעקכ נר ך'ס
(עייוינינ
ר"ת מ)סינרוגו' ,ועין

יקשט*י*
ר משה
(ע) י

(סע)

(ע)6כם'הישר

גחכמת 6רכתי):
ל
ס
של מו שמיחסים
(יג)מ'
לר"ת לעיל כתבנו
(עיין רכינו יע
י
סק'כ 3הרישמרקירשל'7סר"רת"תח
כ '1כס* )6ד
נא
היו
חידושים בש"ס ותשובות .וס' הישר הזה
לונזאנו שחיברו
כהב הרב מנחם ד
ימא)

יתישר

ועתה ראיתי
רבינו זרחיה מיוני
להרב סדר הדורות שכתב שהוא לר"ת
מאורליאנס אחר מרבותינובעלי ההום/
ואם קבלה נקבל:
יקר
(עג)כן' ךץישך הנרפס ממפוזזים ובפרם
מלחמת השכמים עם
הכנענים דברים מבהילים וכתוב שם
דבחרנן נטצאזקן אחד והוא נחנאבתוך
הקיר ועמו כמה ספרים יקרים וס' זה
בהוכם ,ורבים אינם מאמינים בס' הנו'
אבלהילקומ מביא ממנו ובעל היטקום
היה בתחלת האלה הששי ,וגם רבינו
בחיי בספרופר' וישלח הזכירו בפשיפות,
אך הרסב'ן בפירושו נראה כמסתפק
שהכב
הג"ה מנחםציון
,ק סרוקת כס'ג' גנט פניך ילוס!מ' מ:מב.עת'י-ס ו6ך פס ססכ' 16ר "6פיגלי ספלוך ילך נס פעם.6יו
י 7סר תינמיסת'ת7זס 'לוס(פי מסק(6'6טי!ס ע6ימט
ס גפט6ל )( h~oספעיץ ,גס גשס'
ל"6
7:ס ס(-
ג
פיסקס : 611מ( 65ס':נ 1לק תשג וכן כס' ספרכם (ר"" סנ'( 6פון
ז ס'רוכ!פי
י
פ
י
ס
י
י
'
ס6
ג7ס מס (7
כיגמ5 65ת 1:ע"ס.גספ.7פ  OD7:ו' פסגתות קטרתילו:יפיות עם כקל(ת' ,6ונס פקרוגגרפס

,ו)

יי

יקי

גט7יגת
'רו(:מ'קיכיס מב"וכגר 'ג 6ע!י 1עורר'ן כסס גסי 1מ,ו'ף וים ססעי17ען :tnneh
נ"
סס
לז) ונקר6ק 6כ
יט (דפס ס!לומלפי עםפי' סק!ר כמסתרת סס מחגרו ,ולח"ו ג7שס עס ש" ס ':פסס ופלורס
ספגיס קרנן סעזס וסיורי קרנן ס7סיייכפ וכלוס ירושלםובי"סיר י%פרכי1 ,גפז וופסגווירי
 5פי'

י%מלפי גססירירג1.יסיס'לי.ר לח"ביסטירמסטיפס
ויפרטלפט'יגפית יבסרסיטתי  13DDגע(פי
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ון' סטשויס .ונדפוס !ג"כ תר-ו כת"כ סטר יספר 'ס ג'ח!י 1דס( 61ם(-ס  6101טסות:
כ'ע
לט) וס61סי
יען 6וסרוח ר-י כר ר16גן ודפס סס פ" נוסר ~ p'pgגסרסג-ן ען טסיות רכג*ג ( 7"6ת!"ס):
ספ"
ט) וזססנויילן ס' ח
 56.סטי'סיג-ס ל% ,5-%ס סג-ס%ירכיו %רגליתיר'ריי
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ר
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מבגס גסס סרו-ס ר" 0רכיטורחי' סרגי ועח" 6סי"נע'ם,י!.6י ג"חסעעות
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מבינתו מנ):
במפר
שנתב ואס ינעאקמביןע"ש מגו:מלחמות בני (עם)יוזה
להרב נהוראי נ'ארמון
היבר הרב הגרוף
והיה מופלג בחנמה
(עי)
מהרח"א בער עץ וזקנה א' מרבני תינס וכהב שימות
החיים וכו' על אגרות הש"מ שלקםבעין וחידושים הרבה ,ושללו בל מחמוריו
יעקב והוא דובב שפתי ישנים שמבי
א ובכלל כהיבותיו ,ואח*כ הוסיף שנית ירו
דב הרבנים מה שפירשו במאמר
ן
ה
מרפיריהם הן מה ששמע מרבנן קדישי לכתוב חידושים וקרא הס' יתר הבז
ב
וגדפם פה ליוורנו מד):
ועליהם מוסיף והולך ברחב דעתו ורוח

יקבן

ישרשיעקב

כ.

(")מ' הכבוד חיברו רבינו ירהבוינדוה (י)כהונתעולם יהר
ב המיבהקמ'
החסיד וב"כ
משה הכהן
י
נ
ב
ר
מ
הרוקח ז"ל סי' שי"ו ס' הכבוד שיסד קושמנדינה חתנו של הרב מהריש פרימך
האיש הגדול רבינו יהורה החסיד ע"ש .והוא שו"ת וחיבור על הל' רבית ונדרים
ועם*ש בשה"ג ח"א מערבת חיית אות מהמור וב"י הפלא ופלא שקלא ומריא
( '1עיין ס' הסי7יס) א):
על כל האחרונים ולענין דינא ה):
(נ) כנבנד1א
ן
ו
ע
מ
ש
ממהר"ר
הביון מפינמשוב על (ו) כ]'הכךזרי (עח 1רניגו יסורס ס5וי
אנדחעיןיעקב ח"
מהרבא:הנזכר על (ח)כנךךבךו] מרבינו האר"י זצ"ל ראיתי
(נ)כנברקייזככ]יכ]
כמה
ב
ג
א
מינ*
רהמאי
אנדות ירושלמיבי :סדריכוניתי
) )6 :ישן ,נ) סדרי מהר"מ
(ד) כבוד חכמים מהרב המוכי
ח זנות עם יהר"מ ג) סרר הרב נתן
מוהר"רליב ג) שפירא בעל מצתשמורים ונקרא מאורות
(פוחאוויצער),עייןלעיל במערכת דל"ת נתן והוסיף בו מהגהותיו תוספת מרובה,
(עיין דגרי חכתיס):
 )7סדר מרבני מערב הפנימי עם הנהות
(ס) כנף כזקנתו] חיברו רבינו בחיי מהרוא אזולאי מעיר מרוויקום ותלמידיו
תלמיד הרשב"א והוא הרבניםומהריי מףראג'י,ס) סדר מהרים
המפרש על התירה .ורלא כמ"ש קורא פאפירש ונקרא פרי עץ החיים ושפענו
הדורות דף יו"ד שחובר מרבינו בחיי בי נדפם כמה פעמים בפולין ,ו) מדר
בעל חובת הלבבותוליתא ,וכ"כם'יוחסין שראיתי שבא מארם צובה והנהות,
ובקיראהדורותעצמי דף כ"ר  a~yד) :השביעי שער הכונות למהר"ש וימאל
שהעתיקו
1סטת'קהגיה מנחםציון
טכ)וסטון גט(
 11 61מחגגו
לר'יוסף כר סטו56
יודפס גס טס
י'3י
יריגין עיוןו:גלע פעפיס ?6פססי
סקסן מתרןסססם"יכמס לגריס כ
סג) נדפס ג6ומיר ס' '!י-ן מר"ח  tDtOitק,גטרס ג6ר(חיר61י 1פ"!כ' כ"כ:
3ור)ס' תקפ 1.וסול ע 5מס' ס:ס7ריו 1וכחיס וגסופ7! 1קס !חיים ח" קנת סוגיית!גנו סר'חיים ורי1ל6י ג6רפ1ן:
א) וע-ס חסי7יס סי' ק-5ו ת*%ט ותס"ג  "6גןיסליק '61כ !ע*ק ס 5ס%ח' (כחקי.1דט-ו) גמסתפקכ,סוכן
כרגיגוירותם מ"ג נתיג כ"ת גרפס 16157ת ר*' כחסד (ק1היס מס' סכגו 7ע"מ 1נכו"ת תפר"מזוי
ן סק'61
631פרי ספר טס"ת פ' חיי:
1אק ק' ט':
 5*51 )3יו"ד
נ) 5י 5סלשויל:
ד) ונס מקל 31גופם טסגדול 5חן:6
מסלס"פ (ק1סט 6ת-ק):
ו]) וגרפס גס טס ס'קמרי מסר דלוסיס
חוסתרפיוסק6ט' נ5ת יכרךם(61,ו!ר:חמי ומתמרססטתיקי רשי סי'יטרכי,
ור
וי"ו)ונלפפ עם פירום'ס'פריטגפו ש5יסו
רסס 61ח"ו דן-ו
 1~6סטן !צנרי ) ODSנר6סו:סיעיר
וסדי!ק6ג תק",ד:
61חש1
ז) 56101רט'שיפרחשס'טרייק 1ת'%5ד ס6ר 4-1 '-ונסטרי תגינס"1~6:heח ס("ג סקיג מו"אסייסס נ,ס.
! טג"! W'tD
ך
ם וע*! ס' קשח:
סרסר גסיססיס ס'סגייופי-

יד
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מערכת

נ

שהעתיקו מכתב מר אביו מהרח"ו ז"ל
עצמו וקרא בו אתו עמו ") 1

וכבר

כתבנו נמה פעטים שיש אילופים באופן
הכוונות בספרים האמורים למ"ש בשער
הכונות למהר-שויטפיל ואין ספק שעל שער הכונות
ושל מהר-ש ויטאלישלסמוךכי הואזה האמת שכתוב
ממהרת יד הקודש מהרהיו ויעתיק משם .רבח-א
כתבנו סיבת שינויים אלוכי לרוב השקם היו
תומדים הימודד דאררייתא רגונבים הכתיבות ,ויש
ושהיו שומעים ואה*כ כותבים בביתם וכודצא וגם
בת מעתיקים שלא ידעו ולא יבינו.ועיין בס,
מסי
מצרף לחכמה וה' הטוב יכפר בעד באופן שמי שזכה
לשערהכונות שסידר מהר"שויטאלז.לונמצא בעה"ק
ירושלם ת"ו ובארץ מצריט ועתה בארם צובה אשריו
ושיבוללבוין על דגר אמת .ואני הצעיר ראיתי שער
מכונות ושאר שעריפ מכתיבת מהרה"ו ויל ושער
הכוונות ויתר שעריםמכתיבת בנו מר שמואל .ושער
הכוונותוכל השערים מכתיבתבן מהר-ש הואמהר-ר
משה ויטאל מרבני מצרים ושקיל וטרי עם הרב
גנת וררים:

(ע) כובורצ התפלה.

יע
' מ' מי ס
מכסן כח :)6

(י) כונו מדרשכונן יש בדפוס ומתחיל
י ה' בחכמהט)יסר ארץ כונן
וכו'

:

ם.

צמהגאיו שמיאון
(י)6כנוםישוץגיר
אב"ר

שאטין כ"ץ
ור"מ בקלויז ק"ק פפד"מ ורב על מדינת
רארמשטאם והוא חבור על הש"ס סדר
נזיקין ,ובמה"ד הביאו משו"ת יד אליהו
סי' ל"ה דף מ"ב סוף ע"ב וכתנ "הוא
מדיניםואינוכן רק הוא על הש"ס ונרפס
בפפד"מ ,ואה"ב כתבבמה"ד כום ישועות
מובא בש"ס הדשים בב"ב דף קנ*ז ודף
קס"א וכונתועל הגהות ונסחאות שבדפוס

ספרים

) כלבוסיזה לא נודע מהברו כבר
(יי
כתבנו בעניותנולעיל (עי'1
ר3יגו לסרן מכסן  SutSnכס"ק) .רעל הרוב
ם' הכלבו מעתיקמס' ארחותהיים ,וכתבו
שמחבר כלבו היה בזמן רבינו יעקב
בעלהמורים ,ובשו"תפני אהרן לכמוהר"ר
אהרן אסארילייו הנדפס מחדש בא'ח
כתנ משלשות הקבלה שהוא הריב"ש
ושמח הרבה ע"
,1כו מעתה נתגלה מי
יגם כהב דס' הנייר
הוא מהבר הכלבו
הוא ס' הכלנו ושם נסתפק אס רבינו
י
אשר שמביא הכלבו הוא הרא'ש אב
הטור ע"ש ,ושלשה המה נפלאי ,כבר
כהבנו ראין לסמוך על שלשלת הקבלה
כלר ,ומי יוכל לחשוב דהריב"ש מחבר
הכלבו הם כ* לא להזכיר יו"ד) וש"ש
דס' הנייר הוא ס' הכלבו אינו אמה,
י
כיאני הרלראיתי ס'הנייר עו קלףכ"
ישן נושן ואינו ס' הכלבו כש"ש בשה"ג
(עייןק'גייר) ,ורבינו אשר שמזכיר הכלנו
אינואבי המור כם"ש בש"אוכלזה פשוט:
כלבו רגיל הרבה פעמים לכתוב דברי
סמ"ק והנחותיו בסתם ,מרןי ב"י
י1
א"הסי' ם'!א

(עו)כנלדאי

מאמר
י
יי
רד
אסמכתאכל דואאיביזב
נו
יה

היבר הרב מוהר"ר אליהו הלוי והיה
בזמן הראים ומהרים קאפסלי והוא יצא
לישע מהר"מ קאפסלי נגד מהר"י קולון
י
והיה הלסיד הראים ומהר"מ קאפסל
כם'ש בח"ב מעיכת אל"ף אות מ"א
(עיין ע'56יסס15י כח* ,)6והוא נלחם על
קודם מס' בתרא והוא סבר דהו בנימן זאב כם"ש שם בח.ב מערכה
פפד"ם
א בי"ת אות י*נ (עיין נגימין ו6כ) .והוא
ספר אחר ,אך .כוס הישועות שמבי
א היה אביר הרועים כנראה מתשובותיו
בשו"ת יד אליהו וכום הישועות שרומ
ז הנותרות שנדפסוויהיו נקראים נפר זקן
בהגהוה ונוסחאות בתרא הכל
אחר
אהרן ,ומאמר בלדאי נדפס בטפר תמת
ואינם הלוקים:
ישרים בסיף הלק
הרב ההממויפםלאדעים,וראיתי
ס
ר
ו
ס
י
 .מס' (-ע' ת'
(יב)כנדושים
שנכס בכהבי מורנו
מהר"י הכהן
נס":)6
ז"ל שהוא מהשיב ומשבח מאמר כל
ן 56יס)?
דאי הנז'1
(יג)כנדץדץ' (עיי
כלי
הג"ה מנתםציון
") א7פפ נס עם פ" מל13ן 3פ 4ספלס'"ס ספקו3ייס מוקע.פ"י מסר" 5כפ (ס6ל1ג'ק 1תקטרג) 1סס סנשס
סג-פ פתח"736 '.ק פפד"מ וע"פ ססגמת רכג' ססד"פ:
שו) וע'5 !-קו-ו:
מחגגו5סמקי3ייס 1כגל6ס פתמ131ת'11
הו"ר)1ו1י
ת וססי'
ן6מפסוסתים 6סל כת 3פרסות ע!יסס 1כ'
יג.
"ירחימיי
ת
עס
יע-ס '731פ 16ת לפ"ל גסס סגל?13כקי '"1טגיטין ספייוגס וסטסס ן-פ סקנסס
ר'
סג
סססכעין מ6מי
"11סגיפספעם ל6כו(ס כ61ס1ן'ל.ן ע"ע :וגן גקקר"6ן ככסססוטס)':סגי
4וע'  W*)Dקנותפ'.נ ס"ה .ולע"פ נסג*ס
*א) וקכ 5מקוססט,.כר וג' סר-י גומם סליי משרגן.ג 19מסמ"ק11 ,כן ~pfpע5סג"''*1ז סגיהסג'3וס"5
כ'סי5כ 1גמםסריי זעקלס רגן"וגו' ומס"ס וג*ג ססמ"ק ע"ס וגן סםגס"5עג'1ו"5וג' שסמ"קוסגרנו
גסס מל"י ע"ע:

ט,

9י
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כ
מפרים
מערכת
גולה חיבר הרב משה רבקש איסור והיתר ופסקי הדינים כשיש.
(ט0
פחלוקת בפוסקים והואכ"י בפראג ונקרא
פירוש המשניות:
13לה(ע'ת'סתו56מגיידוגח"ל) .דרכי ההוראה וכם*ש בשם הגדולים,
(,ין)
(עיין ורכי ס1ר6ס):
באור לש"ע ח"מ ומעין דונמא עשה הרמ"ו ז"ל בעיר
(יח)כנלי
וקיצורריני האחרונים
מנגנונה בהסכמת כל הישיבה
מהרב לחם הפנים על
מהר"ר סשה וכוביהעיר איזה דרךילכו כשיהיה ספק
קויפמאן התנו של הרב מנן אברהם :במציאות חדש ונקרא הקונמרם שודא
:
דרייני והוא
(ים) לעמדה להרבמהר"ש ראניידו-
תיכובי
)
ה
כ
(
רקבלה (ע"1
מ
כ
נ
ו
לל,י
ראשהעחלוראהר:יץדרושים ו
סדר סוורוח4
ז,
 ,נחמרים על
)
ס
י
ג
להרב הנז' על נביאים
(עייו הוי
מדרש
(ג)כנלי
ס5צגון רכס
ל
כ
ם
י
נ
ו
ש
א
ר
ף
מ
א
מ
י
ש
ו
ר
י
פ
6ז רשת)פי):
הראשונים ופוסיף כהנה וכהנה בפוב
הרא"ש שנדפסו בויניציא
()5
מעם ורעת:
שנת שס"ז יש
להנאון מוהר"ר שלמה
(נ)6
אפרים אב'ד דקה פראנ בהם תוספות .ואלו שלחם מרן מהא"י
קארובכ"ירורון למהרש"ל:
וחשוב לאמיתה
על התורה ס'
ירה:
מו
נחת
של
' ShlnD
()65כנללי עמנואל פי)(עיין"
יפז ישעיה מהרב טהרש"ל
דפיז ג"*( ,)6וע'
לגנזכנ
ל הנז'ויש בוהירושים מבנו
י ? (DtgO
,
,
5
5
כ
ונגדו ז"ל יב):
ראשונים ואחרונים
(5נ)
ה)ביאו
פ
ו
ק
ל
י
רדעיכ 2על ה
עשו כמה מפרים
(כנ)
סרר הרורותיג :
להורות לתלמירים דרכי התלמיד מלבד
,,
וכגמרא שחיבר מרן עשאו כמה מחברים אשר בתוך חבוריהם דברו
אחר הבית יוקש בכללים .והא לך רוב החבורים שנתחברו
בית תרי*דסי' קל'נ ,והרב החסיר בפ' בזה )6 :דרכי התלמוד לרבינו סעדי'
יד מלאכי חלק עליו ריש דף קצ"ב יד)* גשן .נ)'מבוא התלמוד לרבינו שמואל
ודעתי הקצרה נופה לדברי הרב בית הנניד* נ) סרר עולם להרמנ"ם ,ז) ספר
דודוכן מוכח קצת ממ"שבבללי הנסרא כריתות* ס) דרכי הנמרא למהר'י
דף צ'ו רלף עצר כח והקיפוהו הלאים קנפנפון )1 ,הליכות עולם ,ו) הר"מ
וכו' ע"ש ,ואח"כ ראיתי להרב דוד דאנון תלמיר מהריי אבוהב ,מ) כללי
קוריגאלדיבכ"י שחלקעל הרבי
דמלאכי הנמרא למרן ,ט) כללי שמואל למהר'ש
כמו שהבאתי דבריו אני הדל בקונפרס סיריליוןי) כללי הרב בצלאל כ"י ,י)6
 ,,עין זוכר.:
ף
ס
ר
ו
ס
י
'
"
טז).
טי)
(נס)
)
ד
י
ה
ל
א
י
הדקדוק(.עיג
שיירי כנה*נ ,י 0תחלת חכמה ,יס) יד
ההוראה חיבר הרב משה מלאכי,יט) באריעקב בסופו ,נ) קונפרס
(גו)
רבקש.בעל באר הנולה הרב חוות יאיר בתשובותיו סימן צ"ר
ההוראה היבר הרב תי*פ ונדפס בספר כריתות ותחלת חכמה
(ט)
אמשפרדם בשם אסיפתהכלליםו
להורות דרך והנהנות

כלי

%י

ףעדיינימ

י'י

כלי

יו

כגללי
כללי

כלייקר

עי

כנלליודשים.

כלי
יי
)כללי

מות ,כנה

.

כללי
כללי
כללי

רבה.

י

חנ"ה מנחםציון

והיפב

ק' ר*1
קס5ת פסס
יפ
ס
ןזיומ"*מס"ג,סס"1ג57סגכ56ן'סגתסח655סגמיפט
ע4פר:יוגוס געתכןפספסי .ostפ"ק
יפשס ורשוג
יעי5כותפסןיסז'ס7hת:iרwfי;ךגןולפקו' 6ו'ע"5
?)4
ת
ס
ג6ן  w~hllוט' ספר וגל נ
ייןסיר5מסגסs~stפתחיםולחיג 'ff~gוגרפזפין הכר,ויפת' o9spnמטסוא':
יד) זנריס משפכיןאיתיג6ןוק
' 5טג ספתטס ש סגנוןגפ 5מפרת ס5פס ס5
שו) ורמתי כמסגפת סם %טנני"ו"תסיפ ע 5פאס כנס
י
נם?ס ע"ס"51 ,עוסר' סס*5ס
סאן ססגפספיסגבי פאס לגס 5ר" '16פק?6ונטרן פפט
נ*
ז*
וסו
5
*5
ו ג"6ס wu 'Sdhn~Dtp#גדפט
גיי
ן ע; 6%חו 5'*6ן' עקלך ופך מקון
ק' פשרןזסעתיש סגד 'מ
לסטיר פ:01
נפ'ע ורק 6גגנולם נס' פפת'סריס פ*פ:
 )28וג'וק
 %7סט*

ינססיי
ס
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דהוין

מערכת

ספרים

כ

אשר דגר הרב מהר"י חאגיז גתהלת
הכמה שהם קראום כללים ואיכאבינייהו
שהוא מרס שכמעט לא נמצא לו חבר ,והתמרמר
על זה הרב מהר"ד קורינאלדי על האחרונים שהדין
עם הרב מהר"י חאגיז ודבריובכ"י:

(5נ)כללי הש"םראיתי בם'ישן נושן
כ"י העתק שני פרקים
שחמרו מפרקים שהקדים הדמב"ם לפירוש
המשנה והם באור מיות הקשות בש"ס
וכללים בש"ס:
ד
י
הרב
(5י) כללי השק"ם
מלאכי
הפליא בענין זה
והרבה המיהות על מרן והרב כנה"ג
דנשמט מהם כמה בקיאות בכמה ענינים
והם' הנחמד הנז' מלא עלכל גדותיו
מזה .ואני ההדיוט הלצחי בעד מרן והרב
כנה"גכי הם ז"ל לא כוונו מלאכהם
לכך שהיו עסוקים במרבית חבוריהם
הרבים והעצומים .וכפעם בפעם אגב
למידם שלאו איזהכלל היו רוישמים אותו.
ומאלו הרשימות בעתים רחוקות נעשה
קונטרס וכמ"ש בעניוהי בקונמרם עין
זוכר דף נ' ע"ב ע"ש:
הש"ם חיבר הרב סדר
(5ס)
הדורות כמ"ש
 .,בהחלת הס':
הש"םבסיף ס' מאיר נתיב
()15
הנדפס מחדש באלמונא:
התלמוד להרמב"ם (ע'
(5ז)
רמנ"ס נה"ב)(.יע' סורעכס):

הרמב"ם הוא מורה מקום וקצת שלא
ומריא ונן בסמ"ג והרשב"א ותיברו מאור
הגולה מהר"ח בנענשת רעיין בנדפם
מערכת חי"ה( .עיין מ %טייס נגנג;ת

(מ )6כנכון

יןקזקאל שי"ת להגאון

זקןוישב בישיבה

מה' יחזקאל אב"ד ור"מ דק"ק אהו*ב
כמש"ל מערכת ל( .עיין מ' יחזקח5
קננ56גכויגן גה* )6ך
(מכ)ם רנניב] קיצור כונוה ההפלות
מהאר"י זצ"ל חיברו
מזיה והוא בכ"ינ
(מג)כנהר3נים* (עיין .מסר*ר גתנ56

י

ידנה

ער6נוטר גהת) ימ' 2

נדפם בפולין מחדש
(מז)כנקני
ויש בו ד' חלקים,
וכתוב שם שהרם'ע חיברו וכן כתבו
טשם הרב שע"הואני נעני בקונם'היים
שאל ח"א סי' ע"א אות ד' כתבתי
הקצרה אינו
מתורת הרמ"ע.כי
דל
דועןתימחכים עלוהי דאגנו מהרם"ע.
הלש
י
כ
לשון הרמוע צחונקי וניכר לשונו בספר
אלפסי זומא ובתשובוהיו ובמאסרות.
ועוד שבס' לקוסים כ"י ראיתי כמה
ענינים משם מהר"י סרוק ושםבכנפייונה
כתבם בסהםוכו' עפש כ:4
באלידי מאמר המלואים
מהרמ"עהז-לכשי
שכתבבסופו ת"ל :הנ הגדלת*

כללי
כללי
דעיכה
כללי
י
ת
י
א
ר
ו
י
נ
א
והשפתי עכשיו בדרוש חזה בקצור מופלג ובשפה
ברורה על מה שכבר נכתב על ידי בקומ*עא
(),1כללים בקבלה מכי'יחי
י הנפשות ממט ששמעתי וקבצתי זה וזח כמלקק מן
עכשיו
אל פיו .ולא
זו
בכוף ספר התקונים דפוס קושמא .ועוד
ראיתי כללים בכ"ייי
):

(5ט)כם'ה3ננרייכ](הואס'ערכיהכנויים)

הים מידו

באתי

לידי h*rn

רק לשיש להודיע ולהודע כי כבר כהפרמם המועט
המושג מאזבין חבר" המברדכם שהם הרהיבובי
זיינוגי לחלוק להם מן החכמה מינה וממקצעה אם
מעט ואם חרבה בכל עת ובכל שעה לא נתנוני ונשב
רוחי .ופן יחשבוני מונע בר הוכרחתי .כפי ברל
תשוקפו למדר לפניהם אמילר שברי לוחות אופר
בד,
קראתי מאז בשביתם
עפ
לי
לחבב המלאכה בעיניהם כי קרירת השם מורה
דבר
ל
כ
ה
ז
ג
ה
נ
ו
כ
ה
ה
ת
י
ה
ו
.
ת
ו
ב
י
ש
ח
ה
כי עז המתפרו*
גתותיוםיום המעט אם רביוסיף ותעצומות

(עיין מזר סדורות):
ר
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ה
(מ) 23נמת הנדולה כתב ס
חקיים
ימי
שחיבר דעות המחולקות
עם הרמבים וכו' ,ודעות המחולקות עם
ת
הסמ"ג והרשב"א ואינו כן שהגהו
לנונה
הגיה מנחםציון
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מערכת

כ

ליונה ה"ביבח לעוף השמים להשתבח בתהלתה.
זחני החרזתי וצם מרגליות מקסתן בריאות וטובות
ימהן עקומות ועקושות הנה ושבריהן ושברי שברים
גי כלן מרגל?ות המה .ויש ברירה לאחרזמן למי
שיזכה יבחין לסדרם על נכון איש על דגלו כי כל
פרורי הכסף והזהב ביד צורף אומן הנה בהקבצן
סופן להעשות כלי חמדה לכבול ולתפארת כהתוך
כסף בתוך כור אולי יחנן הי .והאריך הרב עוד
וסיים וז-ל הגדת היש וכו' כי כל חלקי הכנפי
י ארבעת רבעיהם נעדרי השלמות
יונה שזכרת על
י שם הדברים בלתי מסודרים ולא
המה כ גאו
י .רק לקוטי בתר לקוטי כנוקף זית בכל
טתוקנים
יזם מעין גרכותיו מהם פרפראות מהם נמושות
ולקוטות גם מגוילים מקורעים ומטושטשים חשר
העתקתי מן הכא בידי כי חיכי דלא לירכם אפילו
מיד דזוטר הלא הושלט עכ"ל .איבו השתא הוברר
י שכתבתי דהלשון אינו מתוקן ומסודר האמת
דמה
אתי .אמנם הרם-ע ז-ל הוא המחבר כמ"ש הרב
של-ה והוא לימדנו דלצורך שעה נכתב נך כאשר
עיניך הרואות .גט הוברר דהם ר' תלקיט כאשר
נדפס.ובכנפייונה כ"י ראיתי עוד הלקה' .וראיתי
שכתב כנפי יונה מהאר"י דל
בסי מגלה עמוקות
אופן רי"ג ושאר דוכתי.וי* לדחות דכונתהוןמגורי
האר-י ז"ל ואגב שיטפיח כהב כן .והחלק שהוא
בכנפייונה צריך להתיישב אם היח
כהל,ול בתוך
כ-כיהוסיפו הרשיע וכיוצא .ו יצילנו
הד ,או אהי
משגיאות כי"ח

!

'א
ליהו ישראל
(מס) כמאאליהוימה
כצי כא):
(ש) כנסאדוד( .עייז תיכעס חיסיס).
(מי) כסא דהרמנא(,עייו כמיס ר6ס):
(מה) כסא הכבוד-י' מס' קטנות

עי

כמ"ש בח"א( .ע'
מ' י1:,דס ע63ס 3ה":)6
מזוקק מהרב המוסמך מ'

כמף
יאשיהו פינסו
דרושים על התורה וכסף תועפות לו על
התורה:
ן חינכו
(י) כמה משנה שחיני מי
אחר בית יוסףולכן
השמים איזה דבר ממ"ש בביתיוסף שחזר
בו .כן כתב מהריק"ש
מ"ם.כם:בתשובה ב"י
סי'
אומר כי עמדתי בכמהענינים
ואנכי איש
צ*,די
ברי בית יוסף אחרונים ויותר
ונראין
(מע)

ספרים

י

לז
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כסף

משנה .מבר נודע דיש מי שכתב דהב"י קדם
לכסף משגה ויש מי שכתב איסכא ולכן בשט
הגדולים ח-א (לעיל) אמרתי אני בעניי דאין סדר
למשנה ואין בידינו יסוד מוסד.הי קדים .וראיתי
כתוב בגליון וז"ל ויש יסיד מוסר מה שהכריח
הרמייך מם-ש מרן בכ-מ פ-י מהל' שמיטה ומם-ש
בב-י ה"מ ע"ש דף קפ"ז ע"ב באות זז עב-ל .ואני
י
בעניי אומר דאין ראיה כלל ממיש בכ-מ פ-
דשמיטה דהשמיסה היא שנת שכ"ז והב-י השלימו
שנת שי-ד רעלה סמיך הרמיך בס'יד מלאכי .דכיון
דספר כסף משנה לא נדפס והיה בכתיבה אצלו כתב
אותו הלשון אח-כ .כי בסוף ימיו ממש נדפס הכ-ט
ובעיד שהם מדפיסים ת"ד ר-ב סליק לבי קברי וא*כ
מה ראיה והכרעה יש ממ"ש בהל' שמיטה .ועינינו
הרואות שכל מחבר כל עוד שלא נדפס הס' כותב
ומוסיף ומגיה אחר כמה שנים וכל זה פשוט ומבואר.
וא.כ נם שננמר הב"י והכ"מ כמה שניס .כל עוד
שלא נדפס הכ"מ היה מוסיף הגהות ולשונות .וכן
בבדק הבית שלא נדפס בימיו תדיר היה מוסיף וזה
שהוא מנהג כל המחבריט .וכן בכ-מ הלן
נודע
גרושין מביא תשובה מהריב"ל ולא הוזכרה בב-י

ובדק הבית;
תאמר בלבבך דלשון שכתבתי בשם הגדולים
~עיל ,ואין בידינו יסוד מוסד הי קדיםאינו
מכוון דהרי מוכרח מכל הלשונות שיש בב-י דמזכיר
ומכל לשונות שיש בכ-מ שמזכיר
באור הר"מ
סי בית יוטף דהיה מתעסק בשניהט יחד וזה יסוד
דבענין אחד שאנו רואים חילוק
מוסד .דע
בין כ"מ לבש-כיונותייש צודיםלכאן ולכאן אין לנויסוד
בענין ההוא הי קדים .ועמ"ש בעניותי לעיל
בקונטרס זה מערכת בית (עיין בדק הבית) ומשם
בארה ואין רצוני להאריך:
כסף משגה .לפץמיט תופסל ,הרמב-ט איזה תיבות
לפעמים
וכוי ואינו כותב כלום ורא
יתי הדין.
דהאחרונים כותבים ונעלס ממרן דל
ויוכיוצא.
קם
מי
והדבר ברור ופשוט שהם השמטותהמעתיק
ומרן כברהיהמורה מקוםויתכןאיזהחידוש והושמט:
כמת משנה חיבר מרן על הרמב"ם ובסוף ימיו
שלחו לויגיציא להדפיסו וכתב להרמיע מפאנו
שישתדל בזה .ואזר חיל להדפיסו הרמ-ע וסרט
שנשלם להדפיס ב"ר עלה לישיבה של מעלה מרן
והיתה מנוחתו.ויש חסרון הניכר בכמה מקומות
בכסף משנה שתופס תחלת הדין וכותב וכו' ונשמט
שארית הלשון:
ן שבאור מהר-י קורקוס היה לפני מרן
ןן,4
י
כ
ומשו-הלפעמים מקצר מאדומזכירו כמהפעמיט
למהר"י קורקוס בפירוש בכ"מ וכותב דבריו בקצור
כאשר יתבאר למי שיש לו באור מהר-י קורקוט.
ומורנו הרב חזון נחום מעתיק הרבה מבאור

וכני

בג.

מהריי קורקוס:

שמקנים .וכל קבל דנא איכא שיפכא שדברי כסף

עשנה יוהב מתוקניט .לכן נראה דאין סדר למשנה
ת (ג )6כסףנבהר מדב אשכנזי דרושים
דזמנין דכתב איזה הלכות גב-מ ושוב כתב בי
על התורה נדפם
יוסףיזמניןאיפכא .וזממן תקן כמהחרא בחרא
בג*
באמשפררם שנתהע"בחיברו הרבהישיש
באופן שאין גידינו יסוד מוסדהי קדיםנ

הנעה מנחםציון
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ן  !9סרמ3יס1,י!3 6ס!'ח1ת מ5 015מ!ליס ופטר ס 0נג6 6מ1ן ט' ס3ט תקמ"ד:
הס"ת וכלספי
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כ
ספרים
מערכת
סר אביו בדרישה ופרישה י"ר וא"ה (עס)קורצך שם מוסיהרב מנדל עז
ראיתיו בעיר
לח 95

שהרטיטם הואנ"ל והם בתיך ררישה
ופרישה באותיות קפמתובסוף כל דבור
כתוב כיף פירוש כתונת פסים:
(ע)כנתובתפסים פ" ההנדה מהרב
'
מהר"ר יוסףיי
עם מפה אהרן מהרב מהו"ר אהרן
האומים רפוס אמ"ד ופי' הרב שפה והם
נ' פירושים להגדה ונקרא חלוקא דרבנן:
(ע )6כנתנות אור הבור נחמר על
התורה מהגאון
בעל פנים מאירות ונתם עם אור חדש
להרב החריף בן בתו מה' אלעזר שקלא
ויבריא בש"ס ובהר"םמענין כל פרשה
יפרשה:
(עכ)לנהנית אור (עיין מןייגס
~snth:
מפראג 3ח"n)6
תחירדשים על התורה
(עג)כ:תנורציומ
להרב מה' יוסף
בעל חק יוטף ושרש יוסף ונדפס עם

בורדיאוסכ"י והואפי' למורוה הרסב'ן
שכהב בפי' התורה .ושם כתב דקבל
סורות מהרשב*א דאסרם אליו בלחישה.
ונעיר פארי'ץ בביבליאומיקא של מלך
מרשת ראיתי ס' הנז' שלם ושם כותב
היחס שלו .ומשם הכנתי דראש משפחתו
היה איש ששמו גאון בעל השם ואית
תואר:
(עו) כתר שם מוב ירושים לאביו
של הרב סשפפ
צדק נרפוסיי
):
(ע')כלועך לשדרה מובא בפרח שושן

וכהר הורה
למהר'ד ויטאליו
גכ"כ בס' מדר הדורות
דף קם"ם ע"נ .ואין כאן שנים כי כהר
תורה שהניא בפרח שושן הוא של מהר"ר
וימאל .אך יש כהר תורה לאחרון סהר"ש
הולדות אברהם להנאוןמר חמיו סהרא"ב :די אבילה בפמור ת"ח ממסים והגהות
על מס' נזיר;
(עד)כנועךכמלכךרע חיבר הרדב*ז על
דרך האטת
) ונדפם (עת)כנקעךרצדררן למהר"שדי אבילה
בע' קפן שמואור קדמוןיה :
(עיין פגי 1ס)יה)נ

ל*

(6ן לאהביםאוןביעקב קינפר
מהרב
מהר"ר
שבותם (נ) לב
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י
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ו
ר
נ
יעליהושע
יעקבעל השנות עמרת?בי וארח מישור שופמים באור המקרא ומאמרי רז"ל:
 .ונדפס בסוף שו"ת שבות (
וחק יוסףעייו
יעקב ח"ג:
(כ)ל 2:אבות שהרב םהר"ש הלוי במי'נת
יודהם ' D'Dוהיום ג;'ר
 .הזקן חמיו של הרב
מהש"א ששון הרב השחבר תורת אמת( ,ס)
ר
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י
ב מהר"ש שלם אבע
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1ו' דרגגן:
'16ח בכיו סנ' מיס ח"ס ('611וג 6תקס"1ועת"6פגישתס1פריססיען:1*5
ע ספל
לח)וסי'סי

5:דסיןע!טי"ו?בהיענ
3עי

סי

3טי

:

םי)י"יד:6ץ :י3
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נ

(גט)כו'כריתותן

מה' אבי עזרי זעליג מרנליות כי) וישלו
המכסה מהנ"מצבי ,ועההנדפס מחרשפה
עיוורנו שיש לו תובעין מחמת חשיבותו:
(גכ) כמףנבחרהיישים נחמדים על
התורהמהרב המוססך
מ' יאשיהו פינפו תלמיר הרב המוספר
מהר"י אבואלעפיא:
פי' איכה
נ
ר
ה
ס
הנו'
(גג)כמף

נמאיס-

(גד)כטףצרוף

מפרים

ולא נרפס:
מבייב הנו'

פי

חיברו הגאון רבינו
שמשון מקינון בן

רבינוןצחקועיין לקמן במערכת השי"ןי

סרר ר' פורים
(;) כדם שלמה
מובא בפרח שושן
 .ונבר נדפס והוא
עכ"ל סרר הדורותכ"י
שו"ת על י"ר א"ה ח"מ מהרב מהר"ש

עי

אמארילייו:
מפר דרושים לאחד
(ס)6כזרם
םחכםי אשכנו ראיתיו
זה שנים רבות כט):
(סג) כרמיא ראליהו נ"י להרב
הישיש מהר"א
הלוי זלה"ה רב דק"ק אלישאנדריא
בפיזמונאי וחיברכמההבורים והםבכ"י:
י י"ר ער סי'
(סג)
קדימ*נאלרצ
מהרב ר'יונתןוהדפיסו
בחייו":
(סי)כרתי ופזלתי ח"ב קובץ

שימה

יפה

מהחכם השלם התסיד
(;ס)נ2ת
ונתימלגמרבנמים מר קשישא
ה מלכה מק"ק אגאדיר והוא
מ'כיופ
פי' על ההפלה ושירים וענינים אחרים
ה' הלקים כננד ה' אצבעות הכ"ףעליו:
(גי)כפהתמרים שסה על פ' כלב

י

ועריצי

הנזול ופ' .לולב
וערבה להרב הנרול מהר"מ ן' חביב
בס' שמות בארץ:
(גו) כ2פךצור ופרח כה) כי הרדיתו
כראשון סי' ל'
שהיה תלמיר הרמב"ם והשיגו בס' קורא
וגרורות דף כ"ג שבספר הנז' מזכיר
הרשב"א ומזכיר הגרוש משנת ס"ו וכן
כתב עליו בסדר הדורות דשנה דהיה
בשנת ה' אלפים ס*ו ויראה דבוונת
הררב"ז אינו שהוא הלמידו ממש רק
רהולך בעקבות הרמב"ם:
)פס
ניד
האגדות
(גח)
שנת שמאכ :

עי

(מס) ימס)

%

שאומר הרב מגן אברהם

כמה פעמים ,הם כתבי
האר"י זצ"ל :
זוכו!)?
(סו)כפ'כשהדבה(פיי1פ"סוגותניעי

רכתי):
(מז)כוערתןדץהכמימ(עי'1
י' 5ני6
מו
(סח)כועם.פז (עיין מ' סמפ
כןמתן
נמת)יג):

סניפים
י"

חיבר הרב מהז"ר
(סע)כרודנה
יוסף ביץ בנו של
הרב דרישה ופרישה הגהות על דברי

כפתיריפרחעי

1

כד) מוען נק"ק  pifiOאחג וח 4ס' הנ"ה!קומטינסחיםצית
!נפית(דויו 31 (ceinס"ס פ3י 6פעלתפיסגת
מגורי
יסי'

יו

!שוח
י
 ,וס"ס3סיפ
יףי'
וקרפ

נג'סן מ6ת סג6ון סרה  hstuו"! כ:ת6תן וחסל ספ' ג' מסל  o"wגלפ; פס!3לסעע גתר5ס
ג' מ16ת ר"מ מגס וג 5מפסילו פ 11ע"ס :(h~hl
גח) ק"ו, ,סו! 6ד''נחק '6טתורי גר' טפס ססרח' וע'שיו"ט לפ"ז-לטטפות וטית
י
י
ו
ח
7פ1ס"
ס דגר 3טס סריג-ס ולק טס סרוס כפירושיו גגתג 'דו ,ופסס ספחגל יסף ;3גת ס"ו פתל סוט(ס6'3
דמנס ;סמרגו  610ס' פ" 3טכס:
פיס כספרו
קס5א יטק656(3טי) וגסתסו 6פגוגס כפתיל אלח
כן)טתמיס סי' ט
מס' 'סרס יעקג הח"ג התגס טפו
ס~v
:p
6ו  netohכונת ס6גדות !חכמ'26ג:ו ססרד !1ר9ת ו3סס* 7סגםס' קסדת יטק 3פ5סתיפו7וס'גפתנו ופרח
ען ס6נ17ת ג 66לגיס סרס  o)w~tצגו 6 6!6מד:
כז) קו1ססוסעי6הןרפיו טס סקנסס ומפתחת nwtnhגווסףיר 6ל1ך 5ל"ססיי5פרון וג 7*6תס"ע *ס 96י9פסגי!יס
5י*סלעגיו:
כח)ס!6ו:יקו תפיט ופט סו Wff10 6טכס6%6לי5י' 1גסט"מס' ס5גס !פסס ולגל פסס:
כפ)  '7סמ3ולג ת-5ת וסע 5פשס ~ ODtומן גייגל פאן 7ק'ק 9פד*פ:
3ס'
הגלו פתגג7יו 6ת פחס !65%גופיוס סני6ס 651פ 165לקכס" *5ס פנסקויות ספגקל
לד"ר)ססר6סת!קוגקטגניוסמ
יגוסנ וכר וגקכס פיס  oith1גנרייטרו סנ' נקיותן כעעו"דפ"סנסוף מגסותיו גס-ג,
ינ
וכן מס מתפסו טיס גס" ק'5 3טג'ן ג'!ס טיט  13לפרוח וג7פפ פק קמעלסג! 5גבס (נ '9פ"ק) וכס טוס 6ע
לא) ונקלף 3סס  nthenיסרק! טיס נגלו ספו"5ססי' '5 f1)hגקגטעע:
לב) ,סו 6פ"י
5ס,וסל וגרפס רק פ' 5ך (6%'5רנס תר"4ס):
לנ) וסי' גקר 6ל'יונף ר' פ16קס (גפ! סספ"ע) וגןס"נקוזך כשער'יוסף סנדק:
*

יטס

עי

עי
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י

ומורה מקום על הרמב"ם ח"א וח"ב:
ח"ב כ"י להרב הנו'
)0לנ2

שלם

הנהוה ומורה א) מקום
על הרמב"ם ת"נ ות"ד:

שימה

(עייו מיכנת סמסגס):
(ז)לו2
(ח)לנ 2שמח מהרב אברהם אליגרי
מליץ על הרמבים בספר
המצות להצילו מהשנוה הרמב"ן נדפס
ן בנרפס
בקושמנדינא ש' ביית ,ועיי
ס
ס
ר
נ
בםערנת האל"ף (עיין ה
:ס' ה 56יגרי
ב)
כהל)

(ט) לב2שכמדק

תשובות הרב מהרה

אברהם אליגרי הנוכר
י:
שמעתי שנדפם מהדשבשלוניקיג
(י)לנ2שערים (עי' 1מעריס כ'16סהיגר
מברפ"י :)'1;1
יהרב מהר"ש שלם
(י)6לנ2נ2
הנהר שו"ה ולשונות
הרמב"ם בפלפול ארוך כ"י:
(יכ) ל21דש היברו הגאון זקן ויושב
בישיבה מה' מרדכי יפה
תלמיד מוי"מ כעל המפה והרב הנזכר
בבחרוהוהיהבויניציא שנת שכ"ל מחמת
נרו'ט שהי' בפיהזם ונפשו אותה ללמוד
חכמות למידיוהימבעייה והיה אצל הרב
אכוהכ קדמון ד);

שים

'

רקועם ד"ת

על שלא ענה אמן נדהו הרב אבוהב

איך נהרג חסיד א' על עלא ענה אמן לברכת כומר
א' למלך שהיה החסיד מהפלל אנהה בהצר המלך
יהיתה שעה עוברת ולכך התפלל בזוית  'fifiNולכן
נדהו שיתכפר לו מה שלא ענה אמן כי הוא עון
חמור כמ"ש בזהר הקדוש וגם אחר שראינו שאפילו
גמלך ב*ו נתהייג מיתה .וזה תורף קצור המעשה
הכתיב בס' מוסר ק8ן שנקרא דרך משה:

ומהרים יפה עשה והצליח וחיבר עשרה
לכושים .ה' על ד' מורים ולבוש

א)
ג)
ג)

ד)

ה)

מפרים

האורה על רש"י ומפרשיו  .לבוש
שמחה וששון דרשות .לבוש איר יקרות
על המורה וקדוש החדש .לבוש אדר
היקר על ההכונה י) לביש אנן יקרה
בחכמת הקבלה פי' למפר מהר"ם
ריקאנמיובהקדמתו שםביאר הכל בפרסות
וכל העשרה לבושים נדפסו:
והנה לבוש א"ת חלקו לשנים לבוש
התכלת ולבוש החורועליהם חיבר
הרב מהר"א שפירא ס' אליה וודא .וגם
אליה רבה חיברו על הלבוש וא'
ממ'תלמיריו מידרו  gvהש"ע .ולבושייד
קראו עמרת והב ומזכירים אותו הפ"ז
 .וחיבר על מקצהו
והשיך בשם עם"ז י)
הרב חגורת שמואל מתתרתמ" ב"פ ער
סי' קי"א .ולבוש איה נקרא לבוש הבוץ.
ולבוש ח"ם נקרא עיר שושן והרב סם"ע
הדיר מזכירו ומשיג עליו והרב מוהר"ר
יוסףדיי
ן באמשמרדם כתב בסתי הריעף
דפוס אמשמרדם שהוא חיבר ספר לישב
השגות הטמ"עעל הלבוש ובכמהמקומות
קיריןס' הלבוש ולא ש"ע לגירסאלפי
שבם' הלבושהדין יותר באורך ומילתא
כמעמא:
והרב הוספת י"ס היבר ט' מלבושי י"פ
השנוה על הרב הלבוש כמש
בהקדמת מעדני סל
ך.יהרב אליה רבה
א"ח הגיע לידו סע מלבושי יום מוב
י שנתברר
ומזכירו הדיר .וכמדומהל
י
לר
מדברי האחרוניםכי מלבושי י"מ חיב
הרב ז"ל על כל ד' פורים של הלבוש.
ועיין בהקדמת מעדני מלך:
בוש ,הרבעיר וקדיש מהר"םדי לונזאנו
ז"ל הגיה הנהית על הרב הלבוש
וראיוניםכ"י .והרבהנשיא בפצתשמורים
קרא להגהות אלו עדי זהב על שם
י והב על לבושכן ה) 2
הכתוב המעלהעד
ה)

ושמעתי

הגיה מנחםציון

סרת !1יק,טיס 1סרליסס6ייניק
ו (תקם-ת):
:ופס גסת כ1ו6ר 6:עם ס' סכות כפרסיו:
ונתיכו גס קו:טרס רוח 'טק6( 3סכ:וי) 2ו'ת ס56וגיק1
פ'י
!וק
וכרש ס'יכומ סחכ!ת כ' 6חר טסי'  pe7)hס1ר6זגת6קר
3י
ן וקר%גין קג! תגרת סר3טת 1ffSt h)I~DW
!!קגכו!סוסעתדגי:חייפסו! ת"ס חגגת ססגירימאיתסי"
ס 7%3י:ס  11סוס 6דס
ממם וסט  h'S9'bSפ"א:
י"16ת טס פ" מזלמתסיס גסוסו וס 61סל6סון מסיגוסיס אסוכם ~פיס,
י!וסגתגוין
י
1
5
י
ל
גסגקס  p~noרפ"ק  "67כוס% !-רת ~כירם גת "1%ס %ר7כ' ספ2ס פי'
מסדור "6ל סגו* 36לסס

סייחי

יי
22ןיחבגי2ןן34יי'-י:ימס
ןגהןןג6:מ"ת)!,
חננ:
"י):ן:גיוובי)שממין"
ס,י 1ותס"ח ג"פ ס'

י*%טסקגיסק7טמפחסo1ס)ם"rוגסק"ד סנ' 023 16חיל (רר"-ת! חטינ'קריגק eto ),סנ'טוימ
י6נס'
3ק
ןרוגקי סטסס9י' ס5סרי
ייקוטי
י"י % 16לע"י ר"ת מס'
י! וכן מד"ס ג"ס 3סס מממ
נתת'סודת  16פ-.ג
%גתת 'ס"ס:

1ת1

י
) וסט.1ו "16ח ס" כט"ו:
") זזג"ס ענס' ס!טנסו! 6סרגכ"י 3ל טנחס 'טל!6סקולין 6י"יעיגן ,זס 61שטסמתחיםפיסגתסיטת
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כ

ליונה ה"ביבח לעוף השמים להשתבח בתהלתה.
זחני החרזתי וצם מרגליות מקסתן בריאות וטובות
ימהן עקומות ועקושות הנה ושבריהן ושברי שברים
גי כלן מרגל?ות המה .ויש ברירה לאחרזמן למי
שיזכה יבחין לסדרם על נכון איש על דגלו כי כל
פרורי הכסף והזהב ביד צורף אומן הנה בהקבצן
סופן להעשות כלי חמדה לכבול ולתפארת כהתוך
כסף בתוך כור אולי יחנן הי .והאריך הרב עוד
וסיים וז-ל הגדת היש וכו' כי כל חלקי הכנפי
י ארבעת רבעיהם נעדרי השלמות
יונה שזכרת על
י שם הדברים בלתי מסודרים ולא
המה כ גאו
י .רק לקוטי בתר לקוטי כנוקף זית בכל
טתוקנים
יזם מעין גרכותיו מהם פרפראות מהם נמושות
ולקוטות גם מגוילים מקורעים ומטושטשים חשר
העתקתי מן הכא בידי כי חיכי דלא לירכם אפילו
מיד דזוטר הלא הושלט עכ"ל .איבו השתא הוברר
י שכתבתי דהלשון אינו מתוקן ומסודר האמת
דמה
אתי .אמנם הרם-ע ז-ל הוא המחבר כמ"ש הרב
של-ה והוא לימדנו דלצורך שעה נכתב נך כאשר
עיניך הרואות .גט הוברר דהם ר' תלקיט כאשר
נדפס.ובכנפייונה כ"י ראיתי עוד הלקה' .וראיתי
שכתב כנפי יונה מהאר"י דל
בסי מגלה עמוקות
אופן רי"ג ושאר דוכתי.וי* לדחות דכונתהוןמגורי
האר-י ז"ל ואגב שיטפיח כהב כן .והחלק שהוא
בכנפייונה צריך להתיישב אם היח
כהל,ול בתוך
כ-כיהוסיפו הרשיע וכיוצא .ו יצילנו
הד ,או אהי
משגיאות כי"ח

!

'א
ליהו ישראל
(מס) כמאאליהוימה
כצי כא):
(ש) כנסאדוד( .עייז תיכעס חיסיס).
(מי) כסא דהרמנא(,עייו כמיס ר6ס):
(מה) כסא הכבוד-י' מס' קטנות

עי

כמ"ש בח"א( .ע'
מ' י1:,דס ע63ס 3ה":)6
מזוקק מהרב המוסמך מ'

כמף
יאשיהו פינסו
דרושים על התורה וכסף תועפות לו על
התורה:
ן חינכו
(י) כמה משנה שחיני מי
אחר בית יוסףולכן
השמים איזה דבר ממ"ש בביתיוסף שחזר
בו .כן כתב מהריק"ש
מ"ם.כם:בתשובה ב"י
סי'
אומר כי עמדתי בכמהענינים
ואנכי איש
צ*,די
ברי בית יוסף אחרונים ויותר
ונראין
(מע)

ספרים

י

לז
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כסף

משנה .מבר נודע דיש מי שכתב דהב"י קדם
לכסף משגה ויש מי שכתב איסכא ולכן בשט
הגדולים ח-א (לעיל) אמרתי אני בעניי דאין סדר
למשנה ואין בידינו יסוד מוסד.הי קדים .וראיתי
כתוב בגליון וז"ל ויש יסיד מוסר מה שהכריח
הרמייך מם-ש מרן בכ-מ פ-י מהל' שמיטה ומם-ש
בב-י ה"מ ע"ש דף קפ"ז ע"ב באות זז עב-ל .ואני
י
בעניי אומר דאין ראיה כלל ממיש בכ-מ פ-
דשמיטה דהשמיסה היא שנת שכ"ז והב-י השלימו
שנת שי-ד רעלה סמיך הרמיך בס'יד מלאכי .דכיון
דספר כסף משנה לא נדפס והיה בכתיבה אצלו כתב
אותו הלשון אח-כ .כי בסוף ימיו ממש נדפס הכ-ט
ובעיד שהם מדפיסים ת"ד ר-ב סליק לבי קברי וא*כ
מה ראיה והכרעה יש ממ"ש בהל' שמיטה .ועינינו
הרואות שכל מחבר כל עוד שלא נדפס הס' כותב
ומוסיף ומגיה אחר כמה שנים וכל זה פשוט ומבואר.
וא.כ נם שננמר הב"י והכ"מ כמה שניס .כל עוד
שלא נדפס הכ"מ היה מוסיף הגהות ולשונות .וכן
בבדק הבית שלא נדפס בימיו תדיר היה מוסיף וזה
שהוא מנהג כל המחבריט .וכן בכ-מ הלן
נודע
גרושין מביא תשובה מהריב"ל ולא הוזכרה בב-י

ובדק הבית;
תאמר בלבבך דלשון שכתבתי בשם הגדולים
~עיל ,ואין בידינו יסוד מוסד הי קדיםאינו
מכוון דהרי מוכרח מכל הלשונות שיש בב-י דמזכיר
ומכל לשונות שיש בכ-מ שמזכיר
באור הר"מ
סי בית יוטף דהיה מתעסק בשניהט יחד וזה יסוד
דבענין אחד שאנו רואים חילוק
מוסד .דע
בין כ"מ לבש-כיונותייש צודיםלכאן ולכאן אין לנויסוד
בענין ההוא הי קדים .ועמ"ש בעניותי לעיל
בקונטרס זה מערכת בית (עיין בדק הבית) ומשם
בארה ואין רצוני להאריך:
כסף משגה .לפץמיט תופסל ,הרמב-ט איזה תיבות
לפעמים
וכוי ואינו כותב כלום ורא
יתי הדין.
דהאחרונים כותבים ונעלס ממרן דל
ויוכיוצא.
קם
מי
והדבר ברור ופשוט שהם השמטותהמעתיק
ומרן כברהיהמורה מקוםויתכןאיזהחידוש והושמט:
כמת משנה חיבר מרן על הרמב"ם ובסוף ימיו
שלחו לויגיציא להדפיסו וכתב להרמיע מפאנו
שישתדל בזה .ואזר חיל להדפיסו הרמ-ע וסרט
שנשלם להדפיס ב"ר עלה לישיבה של מעלה מרן
והיתה מנוחתו.ויש חסרון הניכר בכמה מקומות
בכסף משנה שתופס תחלת הדין וכותב וכו' ונשמט
שארית הלשון:
ן שבאור מהר-י קורקוס היה לפני מרן
ןן,4
י
כ
ומשו-הלפעמים מקצר מאדומזכירו כמהפעמיט
למהר"י קורקוס בפירוש בכ"מ וכותב דבריו בקצור
כאשר יתבאר למי שיש לו באור מהר-י קורקוט.
ומורנו הרב חזון נחום מעתיק הרבה מבאור

וכני

בג.

מהריי קורקוס:

שמקנים .וכל קבל דנא איכא שיפכא שדברי כסף

עשנה יוהב מתוקניט .לכן נראה דאין סדר למשנה
ת (ג )6כסףנבהר מדב אשכנזי דרושים
דזמנין דכתב איזה הלכות גב-מ ושוב כתב בי
על התורה נדפם
יוסףיזמניןאיפכא .וזממן תקן כמהחרא בחרא
בג*
באמשפררם שנתהע"בחיברו הרבהישיש
באופן שאין גידינו יסוד מוסדהי קדיםנ

הנעה מנחםציון

-8ך)יסא '7מ סיע )!tpt),lfitיגי*6י) ג7פט ע*' 3גו  !*1וסנ"ס כס מפט  ,610נס הי' ס' !פתת16עם
ן  !9סרמ3יס1,י!3 6ס!'ח1ת מ5 015מ!ליס ופטר ס 0נג6 6מ1ן ט' ס3ט תקמ"ד:
הס"ת וכלספי
כב) וכ"כ סמס'"טכ!.ת סוף 3רכ1ת !1ח*מ ס"ס מס'  !36ס"ס כ"ג כמ"ק ס' ככת סם רם"; סיג !"11
יח1פס 1 ocג"ג סג"מ 71חס פ"ע גג" וכ"כ סל!ג.ת 1 O~poג"ת ע"מ:
פסק סרי"ף~noo :
שנ) זג-16'-ח קע"ח ג' ווי! 1ג3י6ול' !סלמג"ס -9ד מס*3דחיתי סורסתן1קיימתי

9י

ס"

---- ---

----.

---

--
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כ
ספרים
מערכת
סר אביו בדרישה ופרישה י"ר וא"ה (עס)קורצך שם מוסיהרב מנדל עז
ראיתיו בעיר
לח 95

שהרטיטם הואנ"ל והם בתיך ררישה
ופרישה באותיות קפמתובסוף כל דבור
כתוב כיף פירוש כתונת פסים:
(ע)כנתובתפסים פ" ההנדה מהרב
'
מהר"ר יוסףיי
עם מפה אהרן מהרב מהו"ר אהרן
האומים רפוס אמ"ד ופי' הרב שפה והם
נ' פירושים להגדה ונקרא חלוקא דרבנן:
(ע )6כנתנות אור הבור נחמר על
התורה מהגאון
בעל פנים מאירות ונתם עם אור חדש
להרב החריף בן בתו מה' אלעזר שקלא
ויבריא בש"ס ובהר"םמענין כל פרשה
יפרשה:
(עכ)לנהנית אור (עיין מןייגס
~snth:
מפראג 3ח"n)6
תחירדשים על התורה
(עג)כ:תנורציומ
להרב מה' יוסף
בעל חק יוטף ושרש יוסף ונדפס עם

בורדיאוסכ"י והואפי' למורוה הרסב'ן
שכהב בפי' התורה .ושם כתב דקבל
סורות מהרשב*א דאסרם אליו בלחישה.
ונעיר פארי'ץ בביבליאומיקא של מלך
מרשת ראיתי ס' הנז' שלם ושם כותב
היחס שלו .ומשם הכנתי דראש משפחתו
היה איש ששמו גאון בעל השם ואית
תואר:
(עו) כתר שם מוב ירושים לאביו
של הרב סשפפ
צדק נרפוסיי
):
(ע')כלועך לשדרה מובא בפרח שושן

וכהר הורה
למהר'ד ויטאליו
גכ"כ בס' מדר הדורות
דף קם"ם ע"נ .ואין כאן שנים כי כהר
תורה שהניא בפרח שושן הוא של מהר"ר
וימאל .אך יש כהר תורה לאחרון סהר"ש
הולדות אברהם להנאוןמר חמיו סהרא"ב :די אבילה בפמור ת"ח ממסים והגהות
על מס' נזיר;
(עד)כנועךכמלכךרע חיבר הרדב*ז על
דרך האטת
) ונדפם (עת)כנקעךרצדררן למהר"שדי אבילה
בע' קפן שמואור קדמוןיה :
(עיין פגי 1ס)יה)נ

ל*

(6ן לאהביםאוןביעקב קינפר
מהרב
מהר"ר
שבותם (נ) לב
סהרב'
ם
י
הי
אהרן אהרןן'ח
ו
ר
נ
יעליהושע
יעקבעל השנות עמרת?בי וארח מישור שופמים באור המקרא ומאמרי רז"ל:
 .ונדפס בסוף שו"ת שבות (
וחק יוסףעייו
יעקב ח"ג:
(כ)ל 2:אבות שהרב םהר"ש הלוי במי'נת
יודהם ' D'Dוהיום ג;'ר
 .הזקן חמיו של הרב
מהש"א ששון הרב השחבר תורת אמת( ,ס)
ר
ה
י
ב מהר"ש שלם אבע
שלם
ב
ל
והוא פי' אבות
דקקם באמשמרדם חירושים
וסורה
הגיה שנחםציון

ש

י

לר) תופס פתתלס 3פ"פ לוגמןחג 5.ופטפט גח"ל
1 o*pגסג"ס מס1
'ת
61סר' !סטורנ! גו6וי פלתק
1'1יט 1קמט 6וטוכסתו עלס '1ל6ס אטלס:
ללוה)) וחכ"ןוכפס-ג1תיספיי6סליר'
פ"יס-ט גל"' כר ס"ט ט!מד ,וכסס.ד ) P1Dtסטחכריס ג' רטט 3רס'ט גע"ססביאות
גתי
לז) ו' שסטם
:ונצת וגו 6ות 9תחי5
6
"
גלם; גג 7מ11ס 1 '6פ"ו סלמכ"ס וטמ"ם פעוסרי
פמ71ע6
ו
ר
פ
ס
הסקלות
ס
ג
ס
"
9
ס
פ
ר
י
"
ל
"
ס
י
ג
פ
ש
סיר תעי גפפסל כולל כלוייי ס' טרסיסיצריותירית ויוןגס'יפין  ocnוצימי"גיר"
ש ו1יגט1רס (מטוכס
גפ"1 )7פ.פ נטף-ע פ' 'תרו  msnaס37ר1ת 'ס כתר
ישת"ת ג:גד תוי"ג מסת 3 '11ג' גת פ"ע הפסו וג"ג
1ו' דרגגן:
'16ח בכיו סנ' מיס ח"ס ('611וג 6תקס"1ועת"6פגישתס1פריססיען:1*5
ע ספל
לח)וסי'סי

5:דסיןע!טי"ו?בהיענ
3עי

סי

3טי

:

םי)י"יד:6ץ :י3
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נ

(גט)כו'כריתותן

מה' אבי עזרי זעליג מרנליות כי) וישלו
המכסה מהנ"מצבי ,ועההנדפס מחרשפה
עיוורנו שיש לו תובעין מחמת חשיבותו:
(גכ) כמףנבחרהיישים נחמדים על
התורהמהרב המוססך
מ' יאשיהו פינפו תלמיר הרב המוספר
מהר"י אבואלעפיא:
פי' איכה
נ
ר
ה
ס
הנו'
(גג)כמף

נמאיס-

(גד)כטףצרוף

מפרים

ולא נרפס:
מבייב הנו'

פי

חיברו הגאון רבינו
שמשון מקינון בן

רבינוןצחקועיין לקמן במערכת השי"ןי

סרר ר' פורים
(;) כדם שלמה
מובא בפרח שושן
 .ונבר נדפס והוא
עכ"ל סרר הדורותכ"י
שו"ת על י"ר א"ה ח"מ מהרב מהר"ש

עי

אמארילייו:
מפר דרושים לאחד
(ס)6כזרם
םחכםי אשכנו ראיתיו
זה שנים רבות כט):
(סג) כרמיא ראליהו נ"י להרב
הישיש מהר"א
הלוי זלה"ה רב דק"ק אלישאנדריא
בפיזמונאי וחיברכמההבורים והםבכ"י:
י י"ר ער סי'
(סג)
קדימ*נאלרצ
מהרב ר'יונתןוהדפיסו
בחייו":
(סי)כרתי ופזלתי ח"ב קובץ

שימה

יפה

מהחכם השלם התסיד
(;ס)נ2ת
ונתימלגמרבנמים מר קשישא
ה מלכה מק"ק אגאדיר והוא
מ'כיופ
פי' על ההפלה ושירים וענינים אחרים
ה' הלקים כננד ה' אצבעות הכ"ףעליו:
(גי)כפהתמרים שסה על פ' כלב

י

ועריצי

הנזול ופ' .לולב
וערבה להרב הנרול מהר"מ ן' חביב
בס' שמות בארץ:
(גו) כ2פךצור ופרח כה) כי הרדיתו
כראשון סי' ל'
שהיה תלמיר הרמב"ם והשיגו בס' קורא
וגרורות דף כ"ג שבספר הנז' מזכיר
הרשב"א ומזכיר הגרוש משנת ס"ו וכן
כתב עליו בסדר הדורות דשנה דהיה
בשנת ה' אלפים ס*ו ויראה דבוונת
הררב"ז אינו שהוא הלמידו ממש רק
רהולך בעקבות הרמב"ם:
)פס
ניד
האגדות
(גח)
שנת שמאכ :

עי

(מס) ימס)

%

שאומר הרב מגן אברהם

כמה פעמים ,הם כתבי
האר"י זצ"ל :
זוכו!)?
(סו)כפ'כשהדבה(פיי1פ"סוגותניעי

רכתי):
(מז)כוערתןדץהכמימ(עי'1
י' 5ני6
מו
(סח)כועם.פז (עיין מ' סמפ
כןמתן
נמת)יג):

סניפים
י"

חיבר הרב מהז"ר
(סע)כרודנה
יוסף ביץ בנו של
הרב דרישה ופרישה הגהות על דברי

כפתיריפרחעי

1

כד) מוען נק"ק  pifiOאחג וח 4ס' הנ"ה!קומטינסחיםצית
!נפית(דויו 31 (ceinס"ס פ3י 6פעלתפיסגת
מגורי
יסי'

יו

!שוח
י
 ,וס"ס3סיפ
יףי'
וקרפ

נג'סן מ6ת סג6ון סרה  hstuו"! כ:ת6תן וחסל ספ' ג' מסל  o"wגלפ; פס!3לסעע גתר5ס
ג' מ16ת ר"מ מגס וג 5מפסילו פ 11ע"ס :(h~hl
גח) ק"ו, ,סו! 6ד''נחק '6טתורי גר' טפס ססרח' וע'שיו"ט לפ"ז-לטטפות וטית
י
י
ו
ח
7פ1ס"
ס דגר 3טס סריג-ס ולק טס סרוס כפירושיו גגתג 'דו ,ופסס ספחגל יסף ;3גת ס"ו פתל סוט(ס6'3
דמנס ;סמרגו  610ס' פ" 3טכס:
פיס כספרו
קס5א יטק656(3טי) וגסתסו 6פגוגס כפתיל אלח
כן)טתמיס סי' ט
מס' 'סרס יעקג הח"ג התגס טפו
ס~v
:p
6ו  netohכונת ס6גדות !חכמ'26ג:ו ססרד !1ר9ת ו3סס* 7סגםס' קסדת יטק 3פ5סתיפו7וס'גפתנו ופרח
ען ס6נ17ת ג 66לגיס סרס  o)w~tצגו 6 6!6מד:
כז) קו1ססוסעי6הןרפיו טס סקנסס ומפתחת nwtnhגווסףיר 6ל1ך 5ל"ססיי5פרון וג 7*6תס"ע *ס 96י9פסגי!יס
5י*סלעגיו:
כח)ס!6ו:יקו תפיט ופט סו Wff10 6טכס6%6לי5י' 1גסט"מס' ס5גס !פסס ולגל פסס:
כפ)  '7סמ3ולג ת-5ת וסע 5פשס ~ ODtומן גייגל פאן 7ק'ק 9פד*פ:
3ס'
הגלו פתגג7יו 6ת פחס !65%גופיוס סני6ס 651פ 165לקכס" *5ס פנסקויות ספגקל
לד"ר)ססר6סת!קוגקטגניוסמ
יגוסנ וכר וגקכס פיס  oith1גנרייטרו סנ' נקיותן כעעו"דפ"סנסוף מגסותיו גס-ג,
ינ
וכן מס מתפסו טיס גס" ק'5 3טג'ן ג'!ס טיט  13לפרוח וג7פפ פק קמעלסג! 5גבס (נ '9פ"ק) וכס טוס 6ע
לא) ונקלף 3סס  nthenיסרק! טיס נגלו ספו"5ססי' '5 f1)hגקגטעע:
לב) ,סו 6פ"י
5ס,וסל וגרפס רק פ' 5ך (6%'5רנס תר"4ס):
לנ) וסי' גקר 6ל'יונף ר' פ16קס (גפ! סספ"ע) וגןס"נקוזך כשער'יוסף סנדק:
*

יטס

עי

עי
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ומורה מקום על הרמב"ם ח"א וח"ב:
ח"ב כ"י להרב הנו'
)0לנ2

שלם

הנהוה ומורה א) מקום
על הרמב"ם ת"נ ות"ד:

שימה

(עייו מיכנת סמסגס):
(ז)לו2
(ח)לנ 2שמח מהרב אברהם אליגרי
מליץ על הרמבים בספר
המצות להצילו מהשנוה הרמב"ן נדפס
ן בנרפס
בקושמנדינא ש' ביית ,ועיי
ס
ס
ר
נ
בםערנת האל"ף (עיין ה
:ס' ה 56יגרי
ב)
כהל)

(ט) לב2שכמדק

תשובות הרב מהרה

אברהם אליגרי הנוכר
י:
שמעתי שנדפם מהדשבשלוניקיג
(י)לנ2שערים (עי' 1מעריס כ'16סהיגר
מברפ"י :)'1;1
יהרב מהר"ש שלם
(י)6לנ2נ2
הנהר שו"ה ולשונות
הרמב"ם בפלפול ארוך כ"י:
(יכ) ל21דש היברו הגאון זקן ויושב
בישיבה מה' מרדכי יפה
תלמיד מוי"מ כעל המפה והרב הנזכר
בבחרוהוהיהבויניציא שנת שכ"ל מחמת
נרו'ט שהי' בפיהזם ונפשו אותה ללמוד
חכמות למידיוהימבעייה והיה אצל הרב
אכוהכ קדמון ד);

שים

'

רקועם ד"ת

על שלא ענה אמן נדהו הרב אבוהב

איך נהרג חסיד א' על עלא ענה אמן לברכת כומר
א' למלך שהיה החסיד מהפלל אנהה בהצר המלך
יהיתה שעה עוברת ולכך התפלל בזוית  'fifiNולכן
נדהו שיתכפר לו מה שלא ענה אמן כי הוא עון
חמור כמ"ש בזהר הקדוש וגם אחר שראינו שאפילו
גמלך ב*ו נתהייג מיתה .וזה תורף קצור המעשה
הכתיב בס' מוסר ק8ן שנקרא דרך משה:

ומהרים יפה עשה והצליח וחיבר עשרה
לכושים .ה' על ד' מורים ולבוש

א)
ג)
ג)

ד)

ה)

מפרים

האורה על רש"י ומפרשיו  .לבוש
שמחה וששון דרשות .לבוש איר יקרות
על המורה וקדוש החדש .לבוש אדר
היקר על ההכונה י) לביש אנן יקרה
בחכמת הקבלה פי' למפר מהר"ם
ריקאנמיובהקדמתו שםביאר הכל בפרסות
וכל העשרה לבושים נדפסו:
והנה לבוש א"ת חלקו לשנים לבוש
התכלת ולבוש החורועליהם חיבר
הרב מהר"א שפירא ס' אליה וודא .וגם
אליה רבה חיברו על הלבוש וא'
ממ'תלמיריו מידרו  gvהש"ע .ולבושייד
קראו עמרת והב ומזכירים אותו הפ"ז
 .וחיבר על מקצהו
והשיך בשם עם"ז י)
הרב חגורת שמואל מתתרתמ" ב"פ ער
סי' קי"א .ולבוש איה נקרא לבוש הבוץ.
ולבוש ח"ם נקרא עיר שושן והרב סם"ע
הדיר מזכירו ומשיג עליו והרב מוהר"ר
יוסףדיי
ן באמשמרדם כתב בסתי הריעף
דפוס אמשמרדם שהוא חיבר ספר לישב
השגות הטמ"עעל הלבוש ובכמהמקומות
קיריןס' הלבוש ולא ש"ע לגירסאלפי
שבם' הלבושהדין יותר באורך ומילתא
כמעמא:
והרב הוספת י"ס היבר ט' מלבושי י"פ
השנוה על הרב הלבוש כמש
בהקדמת מעדני סל
ך.יהרב אליה רבה
א"ח הגיע לידו סע מלבושי יום מוב
י שנתברר
ומזכירו הדיר .וכמדומהל
י
לר
מדברי האחרוניםכי מלבושי י"מ חיב
הרב ז"ל על כל ד' פורים של הלבוש.
ועיין בהקדמת מעדני מלך:
בוש ,הרבעיר וקדיש מהר"םדי לונזאנו
ז"ל הגיה הנהית על הרב הלבוש
וראיוניםכ"י .והרבהנשיא בפצתשמורים
קרא להגהות אלו עדי זהב על שם
י והב על לבושכן ה) 2
הכתוב המעלהעד
ה)

ושמעתי

הגיה מנחםציון

סרת !1יק,טיס 1סרליסס6ייניק
ו (תקם-ת):
:ופס גסת כ1ו6ר 6:עם ס' סכות כפרסיו:
ונתיכו גס קו:טרס רוח 'טק6( 3סכ:וי) 2ו'ת ס56וגיק1
פ'י
!וק
וכרש ס'יכומ סחכ!ת כ' 6חר טסי'  pe7)hס1ר6זגת6קר
3י
ן וקר%גין קג! תגרת סר3טת 1ffSt h)I~DW
!!קגכו!סוסעתדגי:חייפסו! ת"ס חגגת ססגירימאיתסי"
ס 7%3י:ס  11סוס 6דס
ממם וסט  h'S9'bSפ"א:
י"16ת טס פ" מזלמתסיס גסוסו וס 61סל6סון מסיגוסיס אסוכם ~פיס,
י!וסגתגוין
י
1
5
י
ל
גסגקס  p~noרפ"ק  "67כוס% !-רת ~כירם גת "1%ס %ר7כ' ספ2ס פי'
מסדור "6ל סגו* 36לסס

סייחי

יי
22ןיחבגי2ןן34יי'-י:ימס
ןגהןןג6:מ"ת)!,
חננ:
"י):ן:גיוובי)שממין"
ס,י 1ותס"ח ג"פ ס'

י*%טסקגיסק7טמפחסo1ס)ם"rוגסק"ד סנ' 023 16חיל (רר"-ת! חטינ'קריגק eto ),סנ'טוימ
י6נס'
3ק
ןרוגקי סטסס9י' ס5סרי
ייקוטי
י"י % 16לע"י ר"ת מס'
י! וכן מד"ס ג"ס 3סס מממ
נתת'סודת  16פ-.ג
%גתת 'ס"ס:

1ת1

י
) וסט.1ו "16ח ס" כט"ו:
") זזג"ס ענס' ס!טנסו! 6סרגכ"י 3ל טנחס 'טל!6סקולין 6י"יעיגן ,זס 61שטסמתחיםפיסגתסיטת
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י

מערכה
ךש23עיזי

ממום רבנן קדישי שקבלו מרבותיהם
ל בגשע העניש לרג
שהרב הלבוש י"
גדול על שההרים כנגדו בלומדו דבריו בלבוש?

(ינ) לבושמלכות והרב שדהיהושע
ע.ד כתר מלכות
כמ"ש בנרפס מערכתיו"ר אותפ"ו( .עיין
 ,תוס' יסוסע 3ג3גסת נה"ב):

) לבנוןמפיך פי' הזהר ,וכמדומה
(יי
שראיתי כתיבדרכינו
האר ז"ל מקיים דבריו טן:
(טו)לרד
ץ"יארש חיבר הרב מהריריעבץ
על דקדוק בסדר הפלות
ואביזרייהו .וח"ב בסוף עץ אבות:

(טו)לייקר

דלן ההרשיע

ז"ל הגהות

שהיה קרובו מצד שהי' רלב"נ בן בתו
של הרמב"ן ז"ל כמ"ש בשה"ג ח"א(.עיין
י 3ןגרסון גהת):
לריסקרכ5ו
ת)ניםלו
מדקדוק שבח
ו
נ
3י')
כעלי הדקדוק י"1ר :
ן שיטוה על כמה מסכתות
ייח) ד
ר מהרבכמהר"ר אפרים!"ל:
ן (עיין ת' 56יססכוי כחת):
(יט)לדירןה
ןיאור יקרות על הפרשיות
(כ)לדירתד
ר חידושים וקושיותיאי ועל
אוריקרות קראו ערערעי' בסדר הדורוה
דף קס'מ ע"ד ע"ש:

ן
די
י
ליירטי

(כ)6לדרםאבירים מהרב אברהםן'

עזוז חידושים על

קצת מסכתות:

(גג)לדרכן דמעה

(עייו מס' סש656ווי7ס

כה"ג):

י

מפרים
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במערכה בי"ת( .עייז גיחיטיס):

מבה)' יעקב
כמן השמים י
י:

לדוכיי

(נס)

צמח בכ"י
(נו)לדוםמן השמים מזנירי הרב
עטרה זקנים בא"ה סי'
א' וסי' ב' וסי' מ"ח ומי' הקם"ח ומי"
תק"ע וסי' הקפ"ב ושאר מקומות )'Sthl
סו 6סג"מ):
(כו)לוקם מנהם(עייו 5ג;5ת מגחם):
(כה)לרוץ]כלשבהפי ,הם'טניות תלהא
מדרי זרעים מוער
קדשים מהרב מהר"ר משה מפוזנא.
נרפס בשנת שצ"ו והסכימועליו הרב בית
חרש והרב חידושי הלכות .והוא פירוש
יפה ונחמר .ולא כמ"ש בסה'ר זרעים
מיעד נשים:
(גט)לוקכן משנה חיברו הרב מהר.א
דיבומון ז"ל על הרמב'ם
בידוע יג) וכ' בס' קורא הדורות דעסק
עמו הרב מהר"מ מפאלון ,והרבהטבי"מ
נושא ונוהן עם הרב מהר'א די בופון
בסוף ח"ג ונדפם ;ס' משנה לחם וכתב
שקרא הס' כך להיות דשקיל ופרי על
דברי הגאון בעל לחם משנה ע"ש .והרב
ההחיל לחבר לחם משנה קודם שראה
ספר כסף משנה למרן ז"ל ,ואיזה אחרון
משיג עליו שלא ראה דברי מרן בכסף
משנה ,והוא העלם דבר שכבר כתב הוא
ז"ליכמה הלכוה כתב קודם שידע שיש
כמף משנה בעולם:
( )5להםנקודים (עייו סו 36ות)
( )65לתם מתרים מהרב מהריש

י

י

(גג)לולם חםדדור(2עייותעיני מ5ר)
אלגאזי חידושים
(כד)לדוםיהורהוהרב מהר"י עייאש על מס' ע"א נדפםבויניציא ועתה נרפס
מהרש בשמראסבורג:
על הרמב"ם ועיין
לחם
הס"ה מנתם ציון
וסה"כ כלכס כט5סיגול כמהגח! מתקיימת כ'5 17קט ס5י'5ס 1ספרהיס מממכת ל.יסינ
ן ותפרן נתוך
ג (,ע"ס כמעזות 5ם5מס):
סיכועיססי

1מ15ס,וגס' !8ל מתמס נר6ם'ח ג' 31ע-ס אנת סכפ.ל כה" גסת כמים כפ' גת
ש!) וע'
פ
סקלמתרמסג'"1פגימיפרסמקגת שוטת מספסל ע"ס  1theטורח לעקרו הגו ע 5סרסרוג:.פ"חיפ"ק נסס"?י
וסי' 6חר
5נ:ת סספ'רפ"ס עס"ת כקכ5ס גת"' !ע' !6ע'ך פ' ס5מ ע"פ וגת':גי5ינו' וע'סטייק נ"ני"ס ע"ס:

וגעי

6ורסחייס(מיני) סת!'ט סו'  717גר '-לחסיו הגרו ע"ס:
יו-ד)וכע"ס סמ6טען נל'  lhtntptגו:י'(ט' (מ:ט1כס כטת):
יא) תגרו 6נ וכנו סל6 16ת סח'"7ם וסוך מו"ס 6ר" 4כ כס0סיז מ!"ס 2טי 56גרכן ג'ל 'ר1ס!'ס נגד סג'ח
ו מו"ס (סתתי סירן 3ר' 1:6ך סע11ך:
וכגו מי"ס יוסף גנ'מן ו36ו'! וקסת ח"יניס
גק"ק עינק"ט 2גו 55ג,גתמתסיס  DWDסתריי ונסקימתו כ' ססר"' 5מת מ 165גג'י סג'סו
יב) שפסוס
מ"
!סדר! b~t
יין
קfרו6
כפקטסדסגו'6מכק6יתמודתעסושרסייסגריפיס6רלוגוססס:הסג 5מ7ט1ס6 ,חל1גיסוגן5
' ,עלס וכן 6ף גדפ1ס
) ODTג!1ינ5י 6מס"ט
ינ) סרפדן נסחטו טרנס דגלים מס' ט2גס 5הסג'ינס טס'6יסור' מנגח פ" 1ס"דסי'יגס-ס מס' וללגין סם
 'p)9hoע-ס 611נע: ,5ס דגר :OID
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,ך

ל
מפוים
מערכית
ן [גו] למם שמדאליהרכ מה' שמואל
)צ"ל ,עם"ש לעיל מערכת מי*ת ועיי
:
שייבוש
מ 79

סמ!5ת)

מעתי

(מס)לקדמי תררה כ"י מנורי האר"י
זצ"לעל כל המקרא

חבור נדו./
גנון .סרמ"ע
(עק מ'
מפוגו  )6"03כא):

[סל1קוטים,
[ג]6לןי
קרוניםמרבינו שם מובגאון בעל
מגדל עז בקבלה שקבל
י,נס

מרבו הרשב"א ז"ל לבאר סודות הרמנ"ן
ז"ל. ,קונמרם נדפס בסוף ס' היכל ה'
(עיע עתר סס סוכ):
נ2וב 2הוא  Qwפסיקווא מפרומת
[גג]
כמ"ש בנדפם (ע' רתעו
ע31יס )6'03 1כב):
הרב מהר"ם נאגאר'ה
ף]
ו
על המצות מדרשות
בנדפס פערכת סים אות לץ
ע
" ת' מפס נ6נ6ר"ס 3ח" )6כג):
(ע"ן
[גי] לקט חיבר ר' שמעון תלמיד רש'*
ן2
כ"כ מורק בפוף פ' יוחסי
[גס]לקפו חיבר רבינו ישעיה הראשון
מפסקי דינין כנראה מתוס'

הכדרו

ייכתד
ץמי21
ריל

כ*ץ בן

מהר"ר יוזפא בן הנאין בעל הסם'ע
והפלא והרבה ללקת הקדמות רמות
רבות בקצר אמיץ ,ופחובר ס' דרש
שמואל להרב ז"ל בכל פרשה סמוכים
יריש וששפיםנחמרים מגאוני ארץוממנו
*1ל והוא בקצור נטרץ ואשר לו שם לבו
לדקדק בדבריו ימצא נחת גה):
אדם(עיי! קס5היעקם):
[גה]לשדן
[גט] לשוןהכמים נדפס טקרוב והוא
תוספי הרא"ש ליבמות
כתובות הוריות לקצת סיטה והסיד
מדות.תידושי הראב"דלהמירמרותכי):
בני אדם.
[ם]לשדן הכמים,
להרב עיר וקדיש
ז"ל בס' קהלת יעקב*
נמהר"י א
ןלגתאוזריה נדפס בסיף נאות יעקב
וחלק לשו
להרב הנז' ונקרא מענה לשון:
[ס ]6לשוו למודים והרב מ' ברזילי
יעבץ על קצת
אוחי"ד חוס ס' נחמדועייןלעיל מערכת
ביעתלעיין פ' ברזילי יענן ה* .)6ולשוניו
תהלך בארש תובה ור
לחהבאהחרוונשיקםי.ל:ופרי
על הראשונים וע
[סנ]
ערדמיב 2להרב המ',ועיין

יו

בני

ישון

די'דלקדושין על דף ס"-א ,ומשבליהלקם
ח"א שבלת ע"פ שמביא דין מס' הלקם
לרבינוישעיה ,נם ראיתי שם בהוספות
ס
רי"ד לדףל"ו ע"ב
שבהב"יעייעןלבקהותנופררה לשדן
פ'צו ובקשתי בנימוקיו
מהל מערכת
כ
ולאסצאתיו ,ונראה שהרבז"להיה
י יענן נהל):
מחבר ביעת(עיין נר!יי
ל
ע
ר
ב
מהדורות על התורה כמו שחי
ז 5סון חכתיס)ן
[סג]לשןן רעדתה( ,טיי
השש:
[נו]לקם הקמה להרב מהר"םחאניז [סדןלשבז זבח שיפה על ברכותביצה
שבועות מכות ובחים
כמו פנים חדשות
מהאחרוניםולאנדפס על חים בד) ונדפס חולין למהר"ריעקב יהודהליב מפירששא
ונדפם באלפונא שנת תקכ"ז:
לקם הקמח על משניות מהרבהנז':
מאה
הנ"ה מנהםציון

י

י י

סומסייס כס 977יס גת'נ 0פע"5ת 6סו 6וס-ם גסי' פ
6מ"0 0פ" 6כס נססספ:סניסיגלו פגיי-תייג
לישי
גא) וא' 7וגנ ספת-י:
ת 6סתל לות ו6יגס סס סערות  6%5כקיק פ"נ:n'1eet
כב) גרפס ו 65 0לכיל טף5ג 6כ o9m~ 5וט5
י
נ
ט
ספגוסו6נפי'  h'eע*ט נמים נסס.זע-ו  6107פי' יפסטס.ת :D~S
כנ)*51י
"ד 0 7"6ס*ו 6ס'פ כפנולג "90ט וס 5פסילות וטס וגלון5ננ' 'סלט 65ניוו.נ7זנקתפ":1
דוי
סי
כד 4ב"מ
ו גוי7יזרים מכת ס"ן פ!חויס רקיס וכירים ,וסו0יש
,
ת
ח
ס
ט
י
ס
5
ט
י
י
מ
גוז) וגעתמוג 5סמ1ד "6ע !נ6ל יי
גי
כמס וכמס  te'1s1זריםומליס ,וס'סיג 'כפל גפ17ג!'(וע' סג'ססין נסוף מס') כ' סמ6כר סי' מפולם*
7 6ל":6
65יע ג7יק וחסית וסי' h1teוי"ג
ן ומתח ופי'סר6ג*זפ5י"געמהןופ"רירנו
.
7
ד פ' 6רכפ filffn
י
ז
י
כע5סי' סל"6ס וסל6נ"דט 5מס'
%ק
'
י
ו
6
ג
ר
6
ו
ט
5
9
'
ע
סריסג*6
ג teotnt 0מרק"ם יגפות כתוגות סוריות וג' פרנוס 6חכוניס
%
~Pte1
ו0ינ 5תוסד):

עי

עי
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ש0פא4פשא-4י
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מערכת

ומדר מועדוכתוב שם שישלהרב המחבר
ח
עלכל הש"סועידספרים'יא
)רים .ונרפס
עי

 p"paאלפונא
:
גפ'ת
ם
י
מ
כ
[י]0כקאיך ח
מהנאון מהר"ם
מלובלין:
ם כ"י היברו הרב
ףס]ומאירתעיני
 pny,דמן עכו
תלמירו ואיש סורו של הרמבין והוא
לפרש סודוה הרמב"ן .וכה הראני אחר
קדיש בס' מאירת עינים נ"יהנז'כי בפו
ותת הברכההביא דבריס' כתר שם מוב
לה"ר שם טוב בן נאון והוא כותבעליו
מרורוה .והיה חידושבעיניכי כהר שים
הנו' הוא להרב כגדלעז והוא תלסיר
דישכ*א .והרב יצחק דמן עכו הוא
תימיר חבר ובעל סודו של הרמב'ן.ועור
כי בספר מאירתעינים כותב על הרשב"א
נר*ו ועל כתר ש"פ כותב רש"פ גאון
ז"ל .ואם לאיש מעות צ"ל שהרב יצחק
דמן עכו והרשב"א האריכוימים ורבינו
ש"מ נפמר במבחר ימיו וצריך חפוש
בספרים הנז' מי שנמצאים אצלו והמה
בכתובים אם יתברר הרבר יא):
ן הבור נחמר על
ןג]מפאירת עיבית
 y*wחים מה'
*הושע פאלק כ"ץ הנאון בעל הרישה
ופרישה 'נ' וכמדומהלי שראיתי שתיבר
מפר מאירת עינים על ש"ע שאר
חלקים 'ג)ועיין בנדפם מערכתיו"ר(.עיין
מ'יסוסע ט56ק כחך):
ין 'מ' ממעון נר
[כ ]6כלאמך חמץ (5מפ
ח'

עיני

עי

-- --- --

--

- --- -----

--

- --

-

מא 81
מפרים
מרדכי אב"ד דק"קדאבו:ני נרפסבדיהוין
פארם
[ננ] כלאמך מרדכי סדר הגם וסרר
החליצה להרב
מהר"ר ישראל חזקיהו באסן נרפס

[כי]

בוויניציא יד):
האמרותן חיבר הגאון הרשע

כפלים מהנדפסים כם"ש

לפנים (עיין סרמ*ע מפוגו כ:)6"0
כ"י
"י
צ"
,כ
ראהירהחי'וומ
[כס)כשלמדפי
רבינו מ
ל
והוא מדרשים מרו"ל מחודשים:
[כו] כלבוא פההים והרב המקובל

זעירא

מהריי אירגאו
זכר עשה להקדמות שרשיות בחכם24
האטתמספיי כ"י נורי האר"יוצול וקצת
שו"תבעניני הקכלהולשונות האר"י זצ"ל

הצריכיםבאור:
[כ),כעבדא ךןשמש(עיין ט'6נרסססכסן
פינויגטי3 5ה":)6
[כח]
וושכ2יכ! (ע" 1תעין
הכמס):
[כס]כ2נ2ד4פשעריכן(עיין מ' גחן

התלמיד

כחיט)פי):ספירי

אד( -yw-*4עייו ג55י סס"ס):
ב2
]51מכ
ב2ו
[65ןכלגדל דוד מישב השנות הלבוש
וטהרם"אוינהנ ופסק
הלכה כסדר ש"ע ,כ"כ סה"רטי):
פירוש על רות -נדפמ
[5נ]כדלדל
והאטהשחיביר זה הוא למהר"חכהן
בעל פור ברקת כמ"ש בנדפס (עייןת'
'7ס סרסכ" 7חיים מגסן נה"ב) 'וי .ועמ'ש בס' תורת
א
ול
הקנאות דף ~-".א
היכר וכו' כה"ר):
 af.f.v.-.וראה הסוף...--

י

דרי*
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םזימ

י

ספרים
המקובל מ' בנימין הכהן ונדפפ עפ
חידושי הרען לנדה וכו' ונקרא הספר
בכללו תודת השלמים:
'י!7פ6רוו
[ת]3למונצח לדןך (ע""1
נחל יז) !
[טנ]לפניולמניבם הוא ספר שחיבר
הרם"ה חבירו של
הרמב"ן על דרך האמת""י):

פי'מהר"י מאימאצק
(()3לדזמ
ז"1פי' דניא? וחטשמגילות:
(ונ) לחםהפנים פי' קצת ש"עי"ר
להרב משה יקותיאל קויפמאן
ב"ץ חתנו שלהנאון בעלמגן אברהם יד)
ונדפם סהדורא בהרא סלחם הפנים יעד
בא' קטן עם קצה פי' תוספתא מהרב
סנן אברהם דפ.ס אמזמרדם:
(טד)לקדטדרזחיבר הרמב"ן כמ"שהר"ן
( )75להם הפנים ש"ע חיבר הרב
מהר"ר יצחק לוי ואלי על הלל וכ"כ הרמב"ן בס' הלקומות .ום' זה
ש"ע א*ח כמש"ל
י מחרש על  nYpברכות וקצת
מערכתפייו'"ד?(עייןע' נדפם יפ
ימק5זי 561י כהל)
פדר מועד:
(5ס)לוקםהפנים פי' ההנדה וקצת [תס]
ילארוה חיבר הרב אברהם
דרושים מהרב הגדול מהר"ר
לקרומ דיל ויקייו חידושי דינים
יומף דוד:
וכללים מלוקפ מהראשונים וראיתיוכ"י.
()15לוקם רב שו"ת מהרב מהר*אדי ובשו"ת הרם"ז סי' י*ד כהב שמחבר
בוטון בעל להם משנה לקומי אורות ותקוני הרי"ף הוא הרב
על הרמב"ם:
(5ז)לוזם רב מהנאין מהר"ר שמואל
ן
ו
ז
0":יי
בן מהר"ר יומף איש ליבלין
חידושידיני א"ת שהושמתו בש"ע ונדפם ביויניציא ו
הפרדסשובנדפסבאמשמרדם .וראיתי
בפראג שנת שס"מ בהסכטות הגאונים ס'
לרש"י כ"י דינין הלכות
מהר"רליווא ותהנו מהר"י הכהן ט" :ותשובות .ובשבלי הלקם כ"י ח"ב מביא
חיברו הרב הגדול הלכות נדה לרשיי וכי)שנם שם בם'
ה"] לחם
הפרדסכ"י :
סהר"ר שלמה לאניידו
דל ראש על אר"ץ והוא על לשונות נ"י
] לקומי הש"ס נדפס באשכנז
ובליוורט והוא
והפוסקים האחרונים ,ונדפס
ה
מיחףברישםו"ת בית דינו של שלמה להרב פירוש מאמריםמרבינו האר"י זצ"ל.
י
נ
א
ו
ס
ב
בענייאנה ה'לידיחידושירבינו טהרח"ו
,יל:
ל
"
ז
ד
י
ת
ב
י
ת
כ
ב
ומצאתי כלקומי השים
[ps1לוזם שלמה מהרב טהר'ש
וי
ל
ה
 :הרבה דברים מחידושי מהרח.ו דל .ונם
א
י
צ
י
נ
הזקן דרושים דפוסוי
כלקופי תורה הנדפס באשכנז יש שם
ק
ל
ח
ו
[ט]לוקם קטמים חלק ראשון
מחי' מהרח"וז"ל כאשר נתבררלי מספר
ה
נ
שניעל הטיניות ומש
לחם
ו
"
ח
ר
ה
מ
ל
"
ז
,
ר
ו
מ
א
ה
והכונה
חידושי
על ח"א לסהר"ר יעב'ץ בכתוב
בח"אפ שעירבו חידושי מהרח*ו ז"ל שחידש
כ
ק
( 5*5נט"נ) מערכתיו"ר(עייןת'יט
*
ג
ס
כ
ו
מ
צ
ע
מ
ם
ע
החידושים שקיבל מרבינר
5כי 3ח':)6
האר"י זצ"ל:
ה
[מ]6לוץם רזודהשיי
ר
י
ר
ה
מ
ב
ר
ה
ל
[ת]0
תךרה יפעמ המצות
יו האריס
יישעיהו באסן חתנו של הרב
לרבינ
זצ"ל
הגיה מנחםציון

עי

""פייתך,

ל",י'שי.י'עם

שימה

יפוי
לקי

) גס מ" ס'פייס ot)nh
*י
י
8י)
סי
גח

י

n

r

'16ח תפ"ס גסק7טס סם וכס"ס 005סייס שיט ק7יס ט"ב:
סג"מ n
'c
"m
 Ot')Dג
יג 6ס 'tפית'(iפ

ח גt
 9')03ספ)'oייjפ
יסי

ייי

ס ~lgff
גh

ס":ק'"'""::י".:יםו
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מפרים

ם

מ*

נ]6מאהקשיטה

מאמר א' ממאסרות
1
הרמ*ע ז"ל כ"והם
מאה סימנים א):

שעיים

היבור על הרי'ף
[]3כמליה
מרבינו יצחק בר
אבא מרי ממרשילייא והוא הרב בע
העפיר והרב בעל עשרת הרברוה .ספר
כ"י קדמון ישן נוטן ב):
[נ]ומאה שערים תיבר הרב מהרם
אלייך ומזכירו בחיבוריו
הרבה ונאבד .ובנויאלשיך נראה על שם
מקום אבותיו בספרר כא"ש בתשו'
הרא"ש כלל צ'ב סי' ב' מאלשך
למוליקולה:
] מאהשערים פעמי ק' מצות עשה
[י
וליה הכרחיוה ואפשריות
בזמן הזה ומעטא מעים ע"פ הפשהוע"פ
הסורחיברו מ' יצחקשני ונדפס ש' הש'נ:
[ס]כם' כמאדרן חיבר ה"ר שמואל תלמיד
הרעש .כ"כ הרבהמבי"ס
בתשו' ח"בסי' כ"נ:

נט]מאור הקמן יקשות על התורה
להרב מאיר אב"ד
דק"קאימינניןהי:
[י] מ'וממאורות חיבר החכם רביגו
מאיר ז"ל .כ"כ נס'
הכלב בריני כסוי והביאו מרן בכ"י י"ר
סיטן כ"ח ע"ש:
ז זקגדךלימ (עיף סגי
[י ]6כמאדרדר

[יכ]כמ4פדרידרן גהו

י

ישסע)י
):
ס' הכונות שסידר

הרב נתן שניירא

מכונות האר"י זצ"לויש בו הנהוה רבות
סמנו ונם הגהות מכהני הממ"ע וראיהיו
ששה קובצים כ"י:

[יג]למאררי ארך מהר"ח פאפירש כ"ץ
ערכי הכנויים לדעת
האר"י זצ"ל ונדפס עם י
איר נתיב
זן
להרבנים המקובלים
מהר"ן ומהר"י
ווילנא:
[יי
]13אורי אור מופה מסים ובקיאות
בכל התלמור

גדול

ן ק"ק
ס יסרו וחברו מהר"ר אהרןוירמישדיי
יכ:יסייי
מ]כם' מאור(,עיין סי"'3ס
מיץויש בו בקצרה איזהחידושים ,ונדפס
"
נ)
)
סמסגיות 3ח"6
ח"ב מאורי אורובוחי' על הש"ס ונדפסו
ו
ל
כ
ב
ק
ע
י
עין
מ]מאור
) בק"ק מיץ ועתה בא?ידי מאורי אור ח"ב
י
ו
ס
נ
י
פ
ן
ח
י
"
ר
ה
מ
מ
כשלימות ות"נ על הש"ס :
נכל הארץ יצא קו תהלתו ואורו
על [ט~] 13אךוטיאדרן (עיין תעיק 5דקס):
כמאדכן בנפות
(,עייז הות) ט):
האר"ש.במפרי הקמן [טז]כמגרזניכם
! עם"ש
[ח]
כ
עיני
מחזיקברכת בקונמרס [ין]כלאיר נתיב נדפם מחרש מורה
)
ד
ד
אחרון סי' ש"ז(.ו6ו5י סו 6סגד) :
מקום על הש"סברכו'
וסרר
הנ"ה מנחםציון

עיניםעי

וס'י6טינק

"ף  '7ו5'1ג 6ע 5סיסותיקין:
וגזתם
 )3.ועיקליצתו '671י! ס' סמאל 5סרו*סש 5סרי"ף4ופח" 6זןי,י
) ו6ך נ! 6מפיל אפי' טיוטת !סלטג"ס
נ)
ך
ט
ס
מ
ו
ר
פ
ס
נ
סקט, 1כט"ס גפת'חס
גס  ODגדיל מפנס 3סס סטן ישקול
סס ע"מ וגרפס
3סס
וטועי
,
ף
"
י
ר
ס
לק
ו,ס '65תגן:
נסס ח',
כס ספל
ד)
י
ל
ט
נ
א
:1לססן

י
:'%ועס
יטטי,

ס '.67סרין לתו גגו'~ hSn' ohו5ט
 .סל-ט  1tcihוסרחג6י.ליקעווגתוטסיר.ט5יסגסו'טגיג65רשןיגוי
חסל"קסוףע5ת"וסמג"5קלסס;פ-ית0קסי"
ס
לפ-ז כק"ו טיס ,וע.ס
וע"ס ספית ;5גטס ,גס'7
גיעג'47
ח) גטו"ס"חק ט6ל('פ56ל,תיטיל
ו כ 5סג-ט
(פ1.רן 6תג.ו) !גרפס נס0גטת 3ע 5לית
!פפ-ט

3,י

סעיז"י
שק:
ך)עךצשיי"'%ה%ליקי""":י"ע

יי
ייייי

ספ61י

4 4 1 'tor

ח) !י 19 6,הכות מנת ט'הג'ן ל"ת הגט ,וטול 16וט? .פו ג6ל מדל פיט? היקץ ,גט'ס 3סס ק טן
1טי
11 )!1קל 6ט6ו5 ':ס-ק ועם סג-ס ל6-גחיו (?ו" 1סגי) תיל עם 4ול (ח"*( 6פ'%ך תקג":)6

ט

ביגדל

מערכת

פ

מפרים

(לת,

הס]בנגידלאדם
ה
י
י
נ
ש
ד מישרים סורות
][DSכבגי
)3
המניד למרן

מנתייונ
סנח"8 )6

דוד שיפה עלנימין מהרב
[5ג]
דוד בכמה"ר יעקב
הכהה ונראה שהיה תלמיד מהרש"ל.
ונתב בנו בהקדמה שתינר ע
לא סדרי
ראה ועיין בנדפס מערכת יו"ד וע' יופף
הש"ס מוער נשיםנזיקין אף הו
והתקיןכלהפע
דמישרים (ע' פי פנתי יוגס
םיועתל:ם' בראשית ["]כנגי
טי]כמנדלדודהיישי
נח":)6

י

להרב המקובל והכולל
בחכמות מ' דוד נרין הום נדפס בפפ*ד:
הרמב"ם .הרב
מס]
המחבר יש מי שכתב
שהוא הריפב"אואין זה אמת אלא הוא
רבינו שםסיבן' אברהם בן גאון ספרדי
והיבר כתר שם פוב על שמו וב"כ
בקירא דף כ"ד שהוא הלציד הרשב"א.
ועלה הרב מנדל עז לארץ ישראל כם"ש
פ"ז מלולב י")* ומהרש"ל השינ עליו
בקמא כידוע .ובא וראה קדושת מרן
שאינו מזכירו אלא לאיזה צויך לבקיאות
או למה שמביא מתשו' לחכמי לוניל
וכיוצא:
מנדלעז על הרמב'ם אין בידינו בח"נ
מספר ורעים ואילך אך נראה
שהיבר עלהכל .ומרןבכסףמשנה מזכירו
סוף פיד דאיסור מזבח:
ימים ,ספר מוסר
ז ברכית ש
[5י]
ע
גדולודיניןהשייכים לכ
מצוהבסדרעליותעלית היראה להרב
כ
ו'
מהר"ר יעבץ ויש בו הרבה מם
י חובת
הלבבות שנעהק בל' תוקר והוא ז"ל
כתבו בלשונו לשון הזהב:
[]15כמגזאנימחיברור'יהודה הנשיאי.ט)כ"כ
ן ו
בס' קרנים ודןידי

ביגדל עזעי

כיגדל

[ט]6בהניד מראשית מובא בס'בני
חיי וכו' כ"כ
סדר הדורות .והוא ס' נדפס בקושמנדינא
מתשובות הרב מהרח"א והרבנים בניו
בידוע בא):
[תג]ושניוט כ1שנדץ חיבור על מפתת
העורמות מס' משנת
חפירים פירוש ומקור הדברים טנתבי
האר"י זצ'4כבי:
נישוע להשנות נקודות
[מג]כלגיניזדץב
הכסףעלפ"ז עלקצת
*,רמריש י"ד עד סי' צ' חיברו הרב
מהר"ר יואל נגדו של הרב פ"ז כג) .אך
מההקרמה נראה שהשאר נאבד ונדפס
בפראג שנת ת"פ:
ן
ו
א
י לעלמה יהנ מהר"י
[טד]מביב
ב
מקראקא ליש
קושיות התוספות על רשעועיין בנדפס
ט 6גד"ק קר6ק6
מערכתיו"ד (ע' מ' יסוי
גחת) יד):
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ל
מערכת
מפתים
)צ"ל עם"ש לעיל מערכת מי'ת (עיין [גי
] לקקם שמואל להיב מה' שמואל
סמבות):
פייבוש

מ 19

'"יזטיביץ')'.יי"
'גנן:
קטמי

לקימים,

(טית מ' יונס גטן .ארתיע
[ס
',
מפלגו כה"ר) כאי:
מ]6
מרבינו שם מובנאוןבעל
מנדל עז בקבלה שקבל
מרבו הרשב"א ז"ל לבאר סודות הרמב"ן
ויל ,קונמרם נדפס בסוף ס' היכל ה'
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