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h~OOססוגיסךגסתכרםפמ1וז(סגטיוןפיגגורעת"סק':סודן ס '6כמסעמטפין גסישיט*
סתטנטת ומ6ליכיס כח' סרט וכד' נ' מ!ים'
ן ,ד,ן ג' לק כמסתפק 3וס ס"ס ליס פ6פר ת':
 )%ס? ilכסןי
וeנNףPkגפ" 6ר"פ 1רפ*ס!טפין  h)'vשים וכסס"דג' אסי %פגיע מעליס*' כקותס' 1ס?6ס י?פ פג*%

ס
"ס ס"ן כסיף מס'):
"11ס( ,ופ' סנ"
ימוסר'"ס פסגת טסל ~NatTקיטעם ת"פ (וס"( ?' ג*?):
כא) ועגטרס ?רך
יי קמן 6גז*ק 7ר6נ6טס,ן ופיגסק (?"ו תפס) כמסכמת סג' ט"מ גסיותו 36י'ק
י
ק
ס
(פלס פסס
ר
ס
ו
נ
(
ט
ס6
כב) י6פפ!י וגסקג?מס כסמנגיע נס ספרו מגזו( הרכנת סמסגס סרפג"ס ומטס3ס
י1פיס פ 5ק7ס"ת וס"
גג7יסנ"פ 45קיס נעןו"(:
 08גזפס '0קרית 6רגפפ" ס( ק'סותפיס הכפסגת מסיזיסיט 6כפין מ7ו"! 3ס' פג'ז פסגס ,ונס ( 6הכיל
גיסם ס' טפס ע! 1פ" ס"ס מסות משיז'סינסמיס סגלית (ע"''זיז' מ1סל' 6ל"נ"5נ פקר~טט:
ס ' (61גפו*ס 6גי'ק נעגרסין:
כב)ימ
ן וק"ק $ hNIP
רס 63י? (תם)?-ג
י*שי גג 17סנ'פ6ייקיסניןזיי
3ד) נדפ
רגצך:
כח)ifs

סי

גמשפי
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מערכת

ספרים

מ

י והרב בעל מדר
בהקדמת בן הרבכי

דז'ל

מב א

מגילת סתייט שהסתירות מפני ולא ניתנה
נשנים בגשת

ליכתג וכששומעיןיברי י"יד ואינן
הדורות ראה אוהו .ומתעת
שתכחו מסתירין את המגילה
י מסיס  15מלי וכותבין אותט שלא י
ל1וסר"ן סנו':
עכ"ל .ובדף צ" 1כתב וויל מגילתסתרים שהסתירות
[נוו]
המצות עמ"ש לפי שאין כותבין הלכות עכ'ל .וטעם זח ל 8שייך
במערכתיו"ד בם'ד עומר במגילת סתרים דרגינו נסים גאון שה" טוף
הגאונים וכבר ננתב התלמוד .וגם הגאונים כתבו
(ע' מסריידי  Ith'sכה"ג) כז):
במה ספרים הלכות גדולות שאלתות וכמה מעפרי
[י1ו]כן3לון
מזכיר הירושלמי הגאונים שנאבדו ממנו .אלא אפשר שכונת רבינו
פעם דברכות ,ורש"י פ' עקב נסים גאון שקרא מגילת סתרים ם שלאכוון
לעשות ספר ולפרסמו כמו שעשו הגאונים הלכות
ען פ' והיה
 .אם שמוע כהב וכתיב גדולות הלכות פסוקית שאלתות .ועד"ז עשה הבירו
במגילה סתם
הא
ו
נ
י
י
ה
ו
דבירו*למי רבינו סננאל שכתב פירושהתלמודופ"התורה .אמנם
מייהי לה בשם םנילת חסידים:
רגינו גסים גאון מענותנותו קרא הספר מגלת סחרים
לומר שלא עשה ספר למוסרו לרבים אלא לעצמו.
[11ה] כלגלת
באור על סמ"נ ועיין בערוך ערך מגל .ועמ'ש גפתםעינים במציעא
ממהר'ב קאויס
ן על דף ל"ג ווי" בפסקי הרב המאירי ז"ל לשנוס
י
י
ע
במערכת בי"ה (ע' מ' נגימן ק6ויס 3מ' :)6ושנדפסו מחיש ריש פרק כל כתבי דף ע"ו ע"ג
מאמפר ודויק( .ועיין רב נסיט גאון בה"א):

כמנלרזאמהרעי
המירים
ספר

ומט]כלגלוע מתרים חיבר רבינו נסים
נאין הזכירוה
התוספו'והראשוני' בכמה דוכתי והרא'ש
ודעםייהו .ונם בם' החסידים סי' תר"ד
דעתיק ססנלת מהרים לרבינונסים גאון
ע"ש כח) וכבר כתבנו בח"א (ע' רכינו

יטקכ כן סוסון כחת) דנראה

גסיס 3ר

דהמגלההוו היא לרב נסים בןיעקב בן

[ג] כוגלתתענית חוברה לה קודם
ע
המשנה כידו
' מהרא"ה כט)
ונדפסה ואת לפנים עם פי
ואת"כ עם פי' קצר מהרב יעב*ץ עם
מדר עולם:
ב שמשוך בר צמת
[ג]6כמגו אבורץיהר
דוראן על הנפרא
בבקיאות וחריפות ,כ"כ סדר הרורות דף
ק"עע"נ ימ"ד) והאטה הוא שהוא פירוש
מס' אבות להרב שמעין בר צמח דוראן
הוא הרשב"ץ ונדפס בליוורנו ויש בו

י

שאהון חכירו של רבינו חננאל והיה
תלמידו שלרבינו האימפיכתביו ומזו"ה
קרו ליה נאון ,ועתה חפשתי בתשו' רב
י
ערירא ובמה"ד וכיוצא וכעת לא ראיה
שהזכירו רבינו נסיםבין הנאוני' ,נם בס' בקיאות גדול ,ומקרוב נדפסי שאר חלקי
ס'סנ 3אבות על כמה חכמות:
שערי צדק שנדפס סקיוב מתשובות
הגאונ מזכיר השובות לכפה וכמה
ס טוב לסלון ,פ4
אבות (ל מ' יו
יםקראו בשמוהם ולא ונר רבינו [:נ]
נאונים
מנחס 3ר סלתם נח"ל)?
נסים:
,
ע
(
אברהם הסידילבניסס
והנהיש'י בשבת דף ה ע'ב חמאידאמרינן אמר [גג]
רב מצאתי מגילת מחריםבי רבימייא כתב

מגן
י
כמגן

ן

סנן

הג"ה מנחם ציון

סירס

ספירה הכד"ק סט6:ג סיעד ומס קוס 6ת ססס כלגיס 3סוזו לעירלימים ס' תשת
נו)  610כלס-ק מו"ס
וו.ן סם-ך ב"ג סג16ן מסרשס 6ג~שק סט6:כ יסק שגיס כנריוכוקעיסוקיעיס ותסוס גוקגת כסמון ממרשן
עפייך פפיו יכרכו ) ch tv~vtסגסגת עב-ל ) we7pNלקי:ת גורת תיח) ווסג,6ן גיח לפריס ס"ל ס' מג"פ
 !9סשרס ככת"  65מקט  6(1גת טד ססג'1 16גיס"ד קטת 6ת סרכים 7:1פס כו16קווי( ,ווכית' 1ר6ות
 t'nto~oע 1חוסר ,לתוניס גטקסיד קזכו):
בו) ( 1117סג" )3ונדפס 6מ-כ פיוס 9עמ'ס ושמעו סרגם ;סו פי'ר-י  59מסגת 6ו7ל1גינוס ופ6מר ע 1ו'
חכמות וחי 1611ן:
סחרחרלר.ןג5יןלפילסי' קו-כ)ויורק גסס מגלת סתויס פ"ט
גה)וקויי סי
 6ס' סיפתח 15
ס ממחכר כ6ן 51ע'ק ז"5ס סנה' כ6ן גפ
סטנך מס פס כסוגךגחלמיד רסגריו הכסתרילס'" 1ל"ז
*
מ
י
מתריס סמיחסיס 6ותס לסרפ;שס ) h'nPtמ' ק"ן) (כמקדמתס' מחרת סמ16רכ' רגמוטריר 6פכר ס'
ס'
רקסתריתירס וכפ"ס סרמג"ן וסננו מ"פ גר6ם'ת כ"ס:
סתרים "9םוקווי סו6
כם) וס 61פויס מרסס גר' 'וסף 9רן מל יקר6ק6
תי"ט ,וסי' גפרת ת-ח וכפשט גהקדמס סס
סופי" 6ו3סיור''(ק6רשני
ן מ"ג  'ew1תשית ונדפס
(ו9מ' 6ריס תק.פ) ועסו-ת סטר לפריס
גס סס ג16ל
:(vw~~w
ווטו נדחenh
ן מקל6ע6ס'ן גסמ"ס מכך 'סרס 9ל מדל
נסס תוס' ח7סיס למסר"%דיי
לפ"ר)ו6פ:ס וכון סס"ז נעתק מס'5פת '61כ ותכte)dn %פלו:
לא) ושן  h*ADקר6 6ת ספלו מתח!ס לק גסס גר 'סלקן ו6ך כגו
כוסףסרג מו"ס חרס סיגו סטו 1קר1תוכסספנו
לגוסס 31כהן סחייס7 .ק'ק  slolth~lגפ65
וחרות גו
פ :.מו-ס טויס כס"מ  1AWמרסס %'51

3עי

גי

מגית

פנית

ייגריפ

"נעיי

יר'גיל

דוי

פויס

ייון
ככוסס ,ח"(

שץ"נתגשם .וע"סגס" hto 6ל-ת גן ספחכרמנן

מלסיג מ1סלס.ו ש"פסגו ס" תפ"נ גקש"66ו
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מערכת
%
[ש]כגן אברהם הינר הרב כמהר"ר
אברהם מומאל

מפרימ

ם

[גט]דץ23רדרען מאמר (ע' סומשפ מהע
נח"ל):
בדי
ן הכמים (ע' קסדת יעקכ)1
ניו [ס] כלדוו
גילוין והזכירו הרב כנה"נ ,ותשובת
הונאה בם' הורה חיים למהרח"ש ח"א [ס]6כםןפדרצ הנס71ט (ע' ר"טן' גנירו5
סי' כ"ג ,ובס'בני שמואל למהר'שתיון
נח*)6נ
בשו"ת סי' כ"מוסי' ל"ח והוא רבו
של [סכ] 113ארשו כאיתי להזכיר 9ה בל
הרבבני אהרן כמבואר בתשובותיו:
המדרשיםהן אשר ישנם
[גס] מגן גבורי
ם שיית למהר'ד בדפוס והן אשר הוזכרו בספרים)6 :
איסםרומםהעיי
ן 5מדרש רבות נ) מררש חמש מגלותי נ)
בנדפס מערכת דלית (ע'
ס) מדרש
ב):מ' דגי 5ילמדנו ,ד) תנחומא.
6יסטי:כסס נמ" )6י
)
'
י
כונן .ו) מדרש ויושע )1 ,מדרש ויסעו,
י בראשית ,ע) מדרש תדשא,
וגבורים נדפס מחרש מהרב ט) אנרתא
[גוןכלב
המופלג מוהר"ר אליעזר י) מררש רהשנם .י )6מדרש אנור .ינ)
די אבילה על מציעא והוריותיג)ומפי מררש אבכיר .יח) ינ) מדרש משלי.יי)
גידי אמתשמעתי מהפלגתעיונובעימק מדרש שוחר פוב .יפ) עז) מדרש שמואל
מ
י
פ
ו
א ולרוב  ul~yמ) ט ),מדרש סי השילוח .ין) פסיקתא
וחורפא וקלות הפלא
היה כותב ואת*כחוור ומוחקוכיוצאולכן רבתי .ס") יח) מדרש פליאה .יע) מדרש
אינו ניבר מהספר גדולתו כ"כ ,וכבר הנעלם .כ) מכילתא מב) נ )6יסיק
 .גג)
העידו עלזו רבני המערב בהסכמותיהם ספרי* גג) תנאדבי אליהי ,גל) פרגך ר'
מעידיז מזהמבירין ,וישלו ספרים הרנה ,אליעזר .גס)אותיותר' עקיבא .גו) מדרש
ויכולון
ומתלפיריו שמעתי מגודל שקירתו לא
נתןשינה לעיניו כמעםונח נפשיה בן מררשןלעילכי אעבור בסיך נשאתי את
שמותם ששה ועשרים מג)
מ"ז
י
והננ
שנה:ער"ה נרפסיי
ןרוד סהררב"ו
) יוסף .בז) מררש חמש מנילות מזהר
[גו]כלג
[גח]מגןשאול שו"ת ובאורי הרמב"ם חדש .כח) סררש אספה זכרו בילקומ
לם' חנניה שאול והוא ועייןסוףואתחנן .כע) מדרש אבא מריון
המניהבס' בית שלמה שו"ת למהר"שן' הביאו הילקום באסתר ועיין במה"ד)5.
טדרש הרנינוהזכירו רבינו הרקח בכמה
חסוןיח):
דוכתי
הגיה מנחםציון

י"

י

י

ס' סמקיפקס '5ס פלקזקי"
מג!סון
סכע"6גיש תקי"ל וגסופו גו"תזגגו פרס
לב)גיפ

לסגין סגתו גפם

~'DD

פוסק

:

זזי

סתק,גיס (ד* 6תע*ג):
(:

סלת ס6ות'ות
י
ס
ו
ע
ירתמות וג%6
ו ח)6
מלר נ

"

Ot)tiS::

נפקופחז

וצגן סנינ

עלו ק"ל

לז) ועם פי' וגלול !ח 6-ר! 6:תק:1'5
לח)ול"י קר 6כ' כפי' ספחו,ל גת"י (נעקד סספריס 6טר נסרך) ?גקו 6נכסיו פ"ע .ספסייס סם גגחפס

מ

צ:יש""שךיגנ4ש 4"::%%:1:12ךז"ם,תמי'ג:

מא) וממס סמר,,ע"! פ'  gffp,ול':
מב) לשתי !ח' 6כסקריך)ג5רפתתפגית 6דפילוכו _פלחן ולמ"פ גקס1ת רפס ע"פ כף גחתמוגפיממגם
סיייו
רי4יסרטמרצסעג!ת6יפיוחס
מכמחייטו ק!ת ס6חרוג'ס
פוס פגי!ס וכפלטיפ"

גגגעיס גו לנלעסוסונים

פי5

ריחוקישפרי ירייתי

גט*ג פזומי מוזן וע' פגם !ת,לס( :וע"ן

סו 6וע"! מסיח:

ם

קיל 6וד6
*6סג* :),ו.,6

פנ) וכת'קעיס (קפ-ג ע6 )5-י' תמויןספיי ד6גות6עיי
י 11
ן וקוו
פסגתחז וממוריס  D'C1~Dפ' בת .פורכותסי' גילוכ(יס תנד פתתי' עשר61פער י*5ג פ'הילפות וסת ~ופס

פ-ן לפרלר פי"ת  O'CCספי -מ!טת ס'
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פ
מערכת
ספרים
דוכתי ומהםסוףסי'רי"דוסי' רי"ו מד)[PD1 .למושרשי התורה (ל מ'
ל )6מדרש המורה
6סחרוק
להדפיסו בח"ב

מג 85

שזכיתי

דף צ"ז .מה) 5נ) מאמרי זעירא5 .ג) מס'

ניהנם שהביא הרב ראשית חכמה ופרקי
נ"ע )75 ,ברייתא דמלאכת המשכן5 .ס)
פרקי היכלות )15 ,פרק* אליהו,ועי'
בסה"ר ד' ק"עשוי:
[סג]כ2ררש אליהך (ע' מ'  t~'Shמכסן
3ח*:)6

[סד]3מושרשננדקדדשפי' ההגדה להרע
התסיד המקובל ט'
אליעזר נחמןפואהויש בו חידושיםרבים
ובפרםבענין פרסות הטנות של מצרים
ושלהיםוב"ולעולם חמדוונדפםבויניציא
שנת ת"א:
ןסס]במושרשהנעלם מעם שנקרא בשם
זה עמ"ש הרם"ז
הובא בס' מקדש מלך פ' ויראי
ף ק"מ

עמס
3ח":)6

ןע]כף23ךכמך לכמהר"ר יהודה ן' כלץ
ונוסר וסורות ודינים הנצרכים
5על הבית ופשפים מתוקי
מטןם ונדפפ
בקושם' שנת רצ"ו :
[ע23]6דעדש ארזא להגאון מהריר דגר
אופנהיים שיטה על
ס' מועד ונדפם קצת בם' בית יהודהו

[עג]ב2דצאייד
םבפךב(טיין תו165תמייס)4
ל
ו
ד
ג
ה
ב
ר
ה
מ
[טנ]כמרוכלכמאש
מהריי
אלפאנדאריממפיקות
ותירושי דינים וקצת תשובות והערות
ונדפס אצל ס' אש דת מהרב המופלא
מהרח*א .נו"ןי ועור קונמרם מוצל מאש
ף1
בשו"ת טה'יוסףקצבי הנקרא ס' רביוס
ו סומנ"מ
[סי]מורה הנבוכים (עיי

ן שם ם":
מהספרעיי
ס וע'מ,
י
י
ס
[סו]3מ*1רש שמואל %
כמורה צדק ה' מיכאל הכהן
סמו6 56וזי7סגח"ל).
' במפרו אחות קמנה
[מז] 23דרש על התורה וההפטרות בע' עלעניןגירושין מובא בת' הלקפ כיב
הגרי(
סרמ*3סט'רניגו דוד3ר 6כר0ס סרר הדורות דף קע'א ע"א ואת"כיש
כח"ב):
גן
כלביל וערבוב במורהם וכהב שהובא
[סמ] ונדרשרנלפיות (ע' מ'  O'Shבתשובותבניחיי מהרש'פ ע"ש .והעיקר
הוא ט' מורה צדק שליקם הער מיכאל
3מ* )6נא):

[ע"

הנ*ה מנחםציון

הכהן

תכ"כסת:וטתי
ןתגי

טכסיס סמם מנכותוכימס"ס כס וסכמות 1,6מכפל סו6מטנס מי5ו(ס ע-ם,ויפי-
ו "5ק
י
'ו"
סת
מ6
מי
דיי(' ג1לופ :31"s5'iaתי מ7רס1פ ס"גזוסיש  fin)sסם גססרס*' ת"פכמוזן%
סד) וכןכסגופי ס(קטסי'
,כ"י קזמון:
מה)וסוף כיס-נ ת"נ  f)1hll'b '7תקמ"ו וסו1י16( 16ל
לתמ
סו) מיסכוסורך סםעני6יוס פ7רסיס כמופסיקתך נוט מדרם'!קוע מזרם6י
ס שכלסע"סוכןמזלם מסלות
וג ג'רו:ליס עם סנ"ס לחש וכן לקמן סי' ק" 7סל 5סמח' נסס  'ptnoמולס פרסיהן
ויתרות ונופם מקר
ע'ם( :וע"עסניטת ספרי-ס ח"ג 6ות מ'):
כש) וט" גקר 6גפי סר6ס,נ.ס גסס מדרססירןט!מיומירס  DSU),1פ 5לות 3סס  710סריס(י"ק סג'ג) ומוסלסי'
מהנס 3 oiihסס מפרט ויס' 6ול ('וחסין) 61עיפ  6100מסתג'6ס נסדר נימי ס6מור'6ס קוים חתימת
סס) יעורר כ6ן ס!י-
 tov 6סכט מוסל:נימס פסס ר6מונס (מ 65לסיפו סרכט ססמטות!מירסתופיות,
ן ססי'גיער מס' מזטוסי סר6ס,נס ו6ףטן 6נמש כד
ווכשדנתדיפס סעס ג' (פ.ולד 6חק-ו) תפסו ג"כ (מוןסרמיתס'ו
מסא"למגסן נר"וומנוחתוכנגז מנכר מס'תפ-ט:
olaי וכמו
 h)at)vקמ6נקטו סכ' ט!
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ר
כןר,גמנטוככסןס
טה
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.
ע(  75סקכ!ס  :g'Dונספ"7גז
ע-ס נסוף סס':וקווי !וט כון סז"מ גמ"ח כ"ס מץ-ג וכ"ג גס'
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ס
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ס:
נמ 65פסנו ככ"י ס'פי יסודם7יוס י5י"מ (וע' סריקת מפריס ,6תס')
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6כן תנון
ע"פ סקג!ס כמו *'חיי סנפם (ר6 6-גו!עפי,1 )6ו!ת
6יחריו' מכ-
ג(וניון ,וחס גדור עמולי כסף ומזכיות כסף !ר-י נספי (פפ"7מ תר-ת) ועס כ16ר סגרנ,ני ונגעת ממורס
'
י
ת
ה
מ
'
ר
(
'
,
6
ו
ס
,
ס
'
!
ש
ס
ן כמ"מ רמג"ח כ'0
חיטי
(1!11גך פק"מ) וגס ססת'ק!,יס'ק מסוט וגס (tp'n~oם'ריס
ילכ' גועם נחכמת ססיל ,ונס מקרוג (*7ס ג1ויסןנוסח סברס:ג  o~P h'c:tסמורםיסו 6נתוך חמאסקונטלסיס
(וע'  nptieספלי,ס מירס סמ1רסע"ס) ות"ג מכ16לס6נרגנ!,שיווגת '.ממם טכתככג'תי סי' סיפר '6סי' (מ55
י סערי :זפ-ק קר6ק:6
בתתידו עס סג"מ ממכס סל"ס 5ג 67ככתיי ,וכעת סו 6כגוי עקד כספר.ס :6ר,ריס
( 6רד1ס.יס חקפ.ד)סיח ג16ר  ettDס! מו"נ וגן ס' ס6שת סחנפ
יעור נשתייסורל דס' סריס סחדסיסירי"
!ר-ס כר"מ סכסן (דוש סבך)  610ג"ג גבות s-~ssסר"ס גסן 6ת סחוס מוסיי"( 6נ6ר (ו מזמות
פספס פ %ספו"(:
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מערכת

מפרים

ם

ב nffHa
ויהריבתם הרבמשבצות,ה

הכהן מהירושים על ח"מ ומורה מקום מחיר
בתחלתו שחיברו רבינו שמעיה
חשו' האחרונים ובכלל הביא חידושים
יומהרש"ף והוא המובא בס' בניחייוהכל ומפי בה משם יתם בית חרש א"תסי'
ה
אחד .ואין כאן ב' או נ' .מורה צדק צ"א ע"ש* והרב ב"ה שם אולי רכהבי
ברמשסע מדברי סרר הדורות .גםבני שראה שהתוס' פ"נ דברכות כתנו בשם
חי אינו תשובות גם אחות קפנהאינה רבינו שמעיה דלבו רואה את הערוה
יוב מיכאל כ"ץ כמ"ש לעיל מערכת מותר והתום' פ"ק דשבת סמה שכתבו
לד
האקף( .ע' לחות קטגס)ואין להאריך בשם מחוורויפרי מוכח כך מזהדן הרב
ו טירדת סקי) :דמחזור ויפר היברו רבינו שמעיה*
[עי] מורה p~sהייי
ירבנןאין הדברכן דרכינו
להרס ובממומינייהו
(עי] מזבח אדמה על הש"ע
שמחה חיבר מחוורוישרי נמו שהבאתי
המו' אב"ד ור"מ בשם הנדולים ח"ב מערכת יו"ר אות
מעיר הקדש ירושלים כמהר"ר מיוחס פ"ז (ע' רניט ישק כר סמ 561נחן) דר"י
בנ"ר שמואל הרב המהכר פרי האדמה בעל ההוס' בתשוב' הביאה מרדכי ריש
על הרמצים ד' חלקים .מנחתבכור
ים- :על מ"ק כתב ראיתי במחזור ויפרי שיסד
האדמה דרושים ננ)
וקני רבינו שמחה מתלמידי רש"י וכו'
הש"ס .פני
ם
י
ג
י
י
ד
'
ר
ע"ש וכבר שם הבאתי דברי הרב "3ח
[עם] כשזמררן דדנש (עיין
ס5וי גח" )6ננ) :הנו' ,וגס מתשובת ריי הנו' נפשה מה
ץ אברהמ שו"ת ולשונות שנהבו רהרב מהר"י קולון נסתפק אם
[עט]כןדץזד
למהר*ר אברהם רבינו שמהה חתנו של רשיי נם'ש
בכמה"ר יהודהדי בומוןויל נדפס עתה בשה*ג ח"ב מערכת מים שת כ"ה(סיין
בשלוניקי שנת התקניו ושםענינים מבנו 5עי)5
 tואם w
הי' חתנfו של fרש"י,ר"pי
ל!
בתשובההנו' ודאיהי' כותב כך ולאהי'
מה' יהורה נ"
"טי'1רנינויעקכנרמקירר"יגס' :6סותם לומרסתלמירירש"י לחור ,וראיתי
[ס]כשלזדי
חיברורבינו שמחה בסמ"נ עשין ז"ךדףקי"ג ע"ב כתברבינו
זקננו לפנירש"יעכ"לני
][heכשלזדךדיבור
)?
י בר שמואל תלמיר שמחת
י
ר
מ
י
ו
מ
מגסות סור"סוכו'):
ןנעיין
שמואל [סכ]ב2ןץיךיי
רשי ,קנו שלרבינויצחקהזקן בר
]מהכימ דיזכיר מהרגז קולו שורכו
בעל
י החים' והוא הי' רבו של רבינו נפנ
אבינדורהכהןוחיברו עלפי רש"י כםזש
המרדני פרק החולץ* ום'כ בקונפים דב -המחכיםוכי' עיינתי
בשאר ספרי
רי מחכים וכו' ע"ש נה):
ישןכ" רהרב מהריי קולון היה מסתפק
ינו שמחההי' חתנו שלרש"י .אך [פז] מפר המהלוק1ות (עיין
אם רבי
טי
י
ס
סנגורים):
הדבר הברור מפי גדולי עולם בחבוריהם
הוא שרבינו שמואו בןרבינו שמחהנשא ]23[ODוץ3ה אהרן קמן עתה נדפם
מחדש והואמהנמצא
אחות ר"ת והוליד ר"י בעל התוסק כמו
מפירושי הגהר להרב החסיד המקובל מה'
שכתבנו בכמהדוכ :
תיתוס'ישנים אהרן חייון זל והעתיקם החכם השלם
מחזורויפרי נסדרלפנ רש"י.
יל דף ליח ועיין כמה' יצחק אבואמיל בארץמצרים:
כ" בברכות ע
ייברו רבינו שמחה בר שמואל [פו]כ2דץנךןאפרימ להרב שער אפרים
מש"ל .וח
בידוע .ונתשו' מהר"מ דפוס פראנ יש
ניןע:ל התורה כ"י
ונאבד
הרבה תשו' מרבינו שמחה ע"ש* ומחזור
תמרי נמצא כ"י באיפליא והוא ב' הס מהנהאפרים חשובות והידושי
קובצים גרולים:

י

י

2נ)

סזס סאן:

הג"ה מנחםצית

פחגלתירט גן אלט וס 61ממילתפנחס גן סלוקאסורת זונםגןנגלע ו0ילפש
"ז נ5וג"ן
עג
ננ)ו
יססתס 6סר וגעת
ו
ן תלע*ע)6וי לפטסיןנסיןגי ט11ק ספ
י16ת
"ר
ר'ל
נד) וג
יסטי'ר1וריסירוו"ס5וגסליפות סג*ותלי
נ
ט סטחס
 6100רקירטי
* :Aרס"י
*ה)  '*1ריפ '16ס ג"כ ~pD
נו) ס1נ 6לסרפד ס' פצר tD'1Dh
!

'
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נפלא בחריפות ובקיאות מהרב המופלא
על  p~eאיה סב):
מהר"א נבון:
]
1
5
[
ם
י
ק
ל
ח
neD
'
ב
ת
"
ו
ש
למהר*י
ר
י
ר
ה
מ
[סמ]23דענדץדן להנאון
שמשון
הלוינזירבן הרב הקדוש
'
י
פ
ו
ר
ה
ז
ה
'
ה
מ
.
ר
י
ז
נ
משה
ה
מ
ס
ב
ו
י
ל
ו
פ
סאסמר
יוסף
הלוי
] [ppכמדץנדץ יהרז4ןץ נדפם מחרש.
ח'"ב א"ת סי' כ' הובאה פלפול בהרמב"ם
לכמהר"ר יהודה אשכנזי ה י"מ מהרבאביו ובסוף הסי' כתוב קצת
בישראל גדול שמו והוא על טור ובית סייגים שקכל הרבעלעצמו .כנראה שהיה
יוסף חשן משפס בפלפל"א אריכה"א .כתוב בנייר זה שפי' ב רברי הרמב'ם
וכברהזכרתי שםכבודו בח"במערכתביית והדפיסוהו ,שמרוב קרושה
יוהי' כותב בכל
אות ס"ב (עיין מ'נרוי(ייעכן כה"ק):
מקים אזהרות ועניני סרר קדושה כמו
ם
ם
י
ר
פ
ס
ם
י
מ
ר
ט
נ
ו
ק
ו
[ ]5כ2דץנה יהודה(עיין מי (ינ ננו  50שראיהי
ממהרת
סרכ סער לריס נה"ב) :יד הקדש הרב מהר"מנזירהנו'.ומהסיינים
[ ]65מחנהלויה למהר"א הלוי עיין הנזכרים יראה הרואה תוקף קדושתו:
במערכת:האל"ף(עי' [5ה] 23מןה יששכר חדושים למה'
ס נחת)גי'
מ'סי
י כלוי
יששכר סנ*ל
ר
"
ב
א
ת
ו
ל
י
ל
ג
ב
ר
"
ר
ה
מ
כ
י
'
ו
כ
ו
ן
ב
ו
א
ר
ך
א
ב
א
ו
ו
ש
ת
ו
ש
ר
ד
51נ] ב2ןץנהראותנו
פ)ני
ל
אשכנזישימות על המוערים נדפם מחדש בעיר פיורדא סג :
קצת מסכתות נדפס בליוורנו נ"):
]5ע] ממת משה להרים אב ביתדין
מפרעמסלא תלמיד
[5נ] כןם2ה אפרים לכמהר"ר אפרים
פהרש"לדיניםוהנהגותוכו':
ה
אריים תורהונדול
(עי 11מסק רמס)סי)
כהרמב'םושו"ת [ש ממה
במקים אחד והםחידושים
ודרושים ושם חידושים על
הר"מ לכמה' [ק ]6מטפהועמפרים(עיין"
י יעקר גן
אברהם ארדים ז"לנטי:
5כי3ה" )6טה):
סגי
ס
"
7
ס
י
ר
פ
ו
ס
[5ד]כ2ם2דן
ו מסאי ס(מס
[קכ]נ2בפתו
(עיי
אשרי)(עימ:עעי
נן T)Pנה"ב):
וקטת
י 21אך (ע' נ6ר 6נרסס):
[5ס]כ2ם2הרן ימרו*ר רור נימו אביר [קג]23
מדרש
א
ו
ה
רז"ל
[קי]23י השילןה
וכמפראיומה כנרגלות
להכריח אמיתוה הורה שבע"פע"רהכוזרי
והיה חכם בחכמות פילוסוף והוכן וחכם
מניא מאמרים טמנו:
בתעבורת וכיוצא ועמד ננד הפוקרים
ו
נ
ו
ב
ר
ו
ר
ב
י
ח
[
O
p
]
'
מ
ם
י
א
ו
ל
י
מ
נ*כ יוסף
כירוע ובתשובות הגאון מהר"ר צבי סי'
בשו"ת
י
ב
י
א
ה
ו את השנח במ"שבענין המבע הרשב*א הנדפסו' בקושמנדינא שנת רע"ן
י"ח נותןי
באותיות מרובעוה ,ובס' יוחסין דף ק'
על מזבח הדפוס מחדש בעיר
ע"ב כתב שה"ריצחקישראלבזמן הרא"ש
אשר בצרפת בהסכמת הנאזן מופה הדור חיבר ס' מילואים וס':יסור עולם וספרים
מהר"ר ליב ראשישיבה אב"ד דשם:
 .אחרים:
()15במפוצץ יתדהר :נדפס מחדש להרב [קי]
pnrישראלישהוסיף
על ספרו יסור עולם:
סהר"י עייא*ש באור

ייסף

י

'

שמעין

י

שישלמה

%

23י;יו*ניםיי'
.

מימאים

הנ"ה מנחםציון
ס)ח7'.י7ר'2ל2

6סר'6 1ט6גדל' "16מס(6וגשצ:6

וטעו ד6ף,6וייפחס

טא) וגלמת נדפס גסמגורג ומפגי סטה(וקת גוסס גסעל מס'טין ,וגקר 6גס גסס גוסי
מחר מ,זסים גוס שגות חיו ע"ס:
ממגו כלכס תקנות מ1ע'!1ת ע"ס:
ק'
סג) ונקטורנחס
עם ס"ת מיליכיף:
י
*מתעון נממוג
"ס
סד) (מו"ס מלדוץ ג
חמסנר(5ס61ג(סו:עיקקורותק""1::ול)י6כ1י(עיין בו ובך !סג' 16מוז ס4עס !לתסיריוס,
סה) ס' ס"ס י! 6טריועי י
ף ס:)'4
קרגי"ימ*וס"ס ע"י גת סג16לש (וט' ט1ד סג-ס כ"ןסי
י"ו גרפס משג 1עס ס
ס;
וע
1

סי

-~ar-יכס' למז-ד.תיעיןיס-rC9--ת-קדדגחך-יי-כרחכיטדנזגזג-nar-תור-יעקןימךסל*6 0גןתגי
 '(161 .סו 6ל"י גר גל 6ג 6מל'סג,זע גססל"' 6גטו(י סמעתי 5ס'
י
נ
ג
ר
פ
ל
וס6ימגסטי
נטלני (סכלה מוכך ג-פ גס' ט16רטיניס ג6טרלסס רמיעוכשיחת  mh~pסגנויס'ח:
וסוף
*י)וכגיכ
וס' פסח ווג
וסף סל"6ס
ופ"ר ספל
סל"סנסס:עורת סטגסג'ס ע"ס גל' 6סל נ"לטסותי
י; 6*-סת'ס ו(6
י
י
ר
ק
ע
ני
ח)  1יך יו"ל סלע" 6סקט"6וזיז 6פליס ס' פסחסי' תם-ח ,וגדפם גס טס סדר סתפ(1ת !ג( סס1ס(פפי"פ
 חט"ח)י ס' מסקולת וס' *שטל etthe
גסי'גמ565ת*י  :געיגפ" מלגס 'ותל טס:דפסגט

מעך-גו5--לן

יו

וגמסלי"י

מל"י
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ם

ספרים

[קז]מילדאים מאמר אחד ממאסרות [קיי] מכוזב מאליהו "י*ת מובא
הרנה פעמים
הרשיע ז"ל נ" :
ית מהרב בתשובות פרח שושן מהר"א
י דואבות פי' אבו
פנדארי
ל
א
[ק"]13יל
מהר"ריוסףחייון על הל'נימין ,כ"כ סדר הדורות ,והוא
ז"ל חיברו בלישבונה ש' הר"ל והוא היה .ס' נרפס בקוטג'יאינו תשובות רק ח'
הרב הגלול בלישבונה וכהב עליו הרב שעריםבדיני נימין ומשם מביא ה' פרח
שושןעבי:
החמיד מהר"ר יוסף יעבץ  sfftשהיה זקן
ונשואמנים הוא הראש מלא תורה נאהד [קימ] כמנרעב 3מאליהד (עיין 6ור
מהאמוראים .וחיבר נמה חבורים והוזכרו
קצהם בסוף הס' הנז' ,ונדפס הספר הנו'
בויניציא ש' הש"מפי':
י "7ס 1ע'יו ת'
][Dp
חז(קטיייםוד6
,ס'(ו 6כחת):
י
שי"תעלטיפד'פורים
[ק']

מיםחיים
במיםרבים
להרב

מהריר רפאל
מילדולא שהיה מילירי עיר ליוורנו והי'
רב בק"ק פיסא ואח*נ בק"ק נפוצות
יהודה הסמיך לבאיונה ,ואת"כ נתישב
ויה)יה ראשישיבת
בעיר מולדתו 9יוורנו
עץ ההייםס :
תיסר:)56
][hyכמעמיישראל (עייימייי
[קינ] כ1כילהא(עי' מדרם) ס"):
סם)(םכלול לרך"ק) (ט'
[קינ]כמננלל
 nfrDtnסרגן "7ס וכס
סר6וגי7 ,רוסיס .ועיין מסר"ר 'סודם רוו6גיס
כה"ק):

יךםני

תורס) עג):
[קיט] כעכועם ספר זה הוזכר
י
רוברדבביר
הראשונים ךחיב
נו
דור ברלוי כמ"ש הרב צדא)רחותתייש דף
:
י"ו ע"ב
זמם"ש בשמו סהר*ש בן התשביץ

בתשוביתיוסי
י
מחדש' תרי"פוכו'דהננימ
גר
פרובינצא באו
לא"י
דהיה קדמוןכי כלשון הזה כהב הרזיה
במאור פ"ק דביצה .ומרן בב"י א"תסי'

רע"אכתב וכ"כ המכתם פ'ערביפסחים:
[קכ] כנכתםלדורנעיין מ' ו'ימים
ת' דוךפוריו נת"6ע"):
[קכ ]6כמ45א רצת משים שלום בדעות
שנראין הלוקות
י:
בתלמודעי

י1י

י

[קכס 13לאכה אלהית
(עיין כניט יסעיס
[קיד] כב'
המכריע  ll~hnoכח"ק ,וע' [קכנ]
מושכלה
מלאכת
(ע' הכמתל רנתך1
גממת היים) ע):
)
א
כ
י
[קכן]ללאכות שלמה פי' ruebn
[קעו]כוכשירימילה ע6כרסס(ע'גגומ
י"7ס
כ"י להוב
ן
עת6רכתי):(ע'חכ

מטתם וכו' כח"ק):
מהר"ר שלמהעדני עת תלמיד ט'בצלאל
ו אברהםבן הרמבום ומהרחקו כמ"ש בנדפס מערכת ש' אות
[קטו] מכתביבינ
נ"ב (ע' ס' למס ענגי כמ"ק):
(ע' סרמנ*ס כהת):

הנ"ה מנחםציון

מלבושי

סו) סי' גערו וגר מס גסקזמס נכנרניפס !ו ס' פגיד מלס פו  ntSfiaס6גרגג( 56פס7ש 6ת"פ):
ט;) וגסו"ת סמך (דקל חיג ס!-ח מצג חרמש טס סרג כס(יד ממגי ס"ס:
יף רגיעות גל נס 7ת ':חד 6יכרת וסוף כפו
וכפמ*ג סוף פ10
טח) מצת מגנתה סיכר גס לרו::מ
tCteכנ
ת'ק ס1ו16ת';ת ג'כ"ק מתחצפות ושדטניס גחו מ7ס מ
תע
(;
י"! סמ"ג):
טפרס מצתמכיתם כמו מני
ק
'
ז
ר
ס
י
6
ט
ס
ע
נ
י
ג
ר
rן
Fק
לש
ס
ט
ו
6
ט
פ
6
ספ) וסד !מפס ~ pnSנמ",ס גן (יון מקלק שכן ;פוג'מ 7ק'
n
n
:
ע שמס(ד6 '-גנדגס(-6ז
וס
('ופי !רעם;'מ!ך עס"ת ק,בט 6ס'ע וע"
וקי
י
פ
כ!
סר"6נתיר '2 :'17ס,ומכיי
)~rhtn
ע) וכל פמז 7יגיס וא' תעבת נדפס ממס כעת עם נ'16ר רחב
עא) !מר 6ל.
:מ.6ע ממיס (;ג(( 6יוו6רג6
G~D1ס ''7'7געוס-רסם'וכסמףסג'"( סוסגקיית ססס"ר נס כסס סס.ג (p"nפfeל(ה~רי 7גע( סס"ד געלנו כו עשב:
גב))וסיב (סמיק7ק מפס" "1גסמ7ק7ק סו-ס ע;רי !6מווי!ג6תיפיףסנ' שאואל כר 671ופסדג-תיי(גוסופלrs.i
ער) ועסו*ת  1~1Cih et1oסי' ק 1-וס' סוכרן;עים"' ס-פ ל6ס :
פ"י
סליטכ 6-מגיוס:
!דוד חי' ס"ס שו"ת גרפס עס חי'

ס' מכתם
חס;6
ה),ל
י"סנסומכוראסססדוניטשי סירסם""גפ;"ס מרס מסין סג (-לעכו6,נז*ק 7רעוג.ן רויסטין ג-ס וכ1וילפיח6זוממיך
ר פוט
עז)יסמ-ק ע"ג  (1!6תע-ג,וי' גס ס' גלגת גפתג' 7:סגפתני מנע רנון וע' סק7טת ס' מ( 6למןיג

שגס'! 6ת סחוס ע"כ:
וו) גרפס כעת כפרגיות ז' %י 64תלפתו
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ם
ספקים
מערכת
מ תדב השנותעל [קנט]23לר,כ2רזברצדה מהרב
נקכס]כ2ל1נדשי יו
הרב הלבוש

מהריש

להנאון בעלתי"ם כמ"ש בהקדמתו בס' [ק]5מלקומת מצוהש(טףמיודהמות רו):
מעדנימלךומביאו הרבאל
יה זומאואליה [ק]65מ'המלך (עי' מ,סר"ר  Shweכב'
רבה תדיר ע"):
מפסת5נוויי"ר כחת):
[קנו] שלנעמדת הן כתב מדר הדורות
ךס' המלכות תיברו רבינו
י
ד
כ
ל
מ
ם [ק5נ]
ן ד נעם ונ
עיי
דוד הלוי תמ"ך ,כ"כ ספר
חרמכוית ה' ,ואינו
שם במערכתד' קראו מל
הצרוףב"י פאי:
כן אלא נקרא קונמרם מלחמת מצוה ע
יולקדום  yttwקצת הל'
מערכתל [ק5נ]כמלכנ
ומןהמילהוכו' עם'וכהבתי בנדפס
פסח ולשונות הרמב"ם
האל"ף אות ( e"eעייזת' ככרפסס5וי 3ח" )6וחידושים על הר"ן ולקופים פמ להרב
שחלקו עליו רבני דורו ומכלל
חדשם הרב מהר"ר עזרא מלכי בן הרברזיא
יי
מכ
למיל
פנים מאירוח ,ועתה נדפס
ו
ממש היה גיסו של הרב פרי חרש ובסיף
.סדרי פהרהעל 'DOנדהוהל' נדהבפלפול היה רב בק"קרודים ,והוא הרב המחכר
עצום לאחדמרבני אשכנז ,ומרי עברי שמן למאור להליץ בער הרזיה מהשנות
ראיתי בהעברה בעלמא שדוחה
ן משפם:
יי
נר
פב
הד
הרמב"ן ,וש
8ו"ת עי
ם
הרב פנים טאירות בזה ומר
ו
מ
כ
ל
2
נ
,
ן
ו
ס
ר
ק
חבור
םאבקונמרס [ק ]75כן'
ובספר
מסבירותלדברי הרב.גנתוררי
ארחותחייםוס'הכלבו
:
ת
ו
כ
י
ר
א
ב
ן שם
מלחמת מצוה הנז' עיי
כותבים כתב נעל המלמד ,וראיתי בכ"י
[קנז]כ2לדקבמת חובה ייכוח הרמב"ן על קלףס' מלמדתלמידים דרשות rf'nY
לפנימלךספרר מחתנו של הר' שמואלבןתבון נכדו של
נדפס בקושמ' ושם יש הקימה מליצה רבי אנמולי *ג) ונראה שזהושהזכיר בס'
יפה מהרב אברהם רומאנו לס' פלע סנורת המאור נר ג' פ"נ כלל נ' ח"א,
המחלוקות ,וגם הקדמוה הרבנים לספר ור' אנפולי נראה שהוא השולח אגרת
מלחסת חובה ארש נכוחות והשביע להרמב'ם הובאה בס' מצרף לחכמה דף
בצחצחות:
צ' והרמב*ם השיב לו:
ל
?
ר
ו
ב
ח
נקמל נ2לוקמרצמלכי
ל
(
'
ס
)ו
מ מוכ"הכש"ניחלקו נמס]מלמדועלמירים מימו
נפ
מהרים"מ מהר"ש ן' ויליים'ד כמבואר [ק5ו]מנקובות הבור הער אשר ממפר
המנהנות ,כ"כ בכלבו
בתשובית מהרחיש והבאות אחר קונמרס
ז ריש ע"נפדי:
דףי"
עינונא ,והרב מהרח"ש הכריע דלא
הנשא בנס זה ואם נשאת לא תצא,ועל
מנהגיהבדיקה(עייןת'י'ס
It)sD 4
דבר זה כתבו רבני הדור תשובות רבות
ונעשה מהם ספר קראוהו מלחמתמלכים[ ,ק5ח]מבהבימהרי"ל נעיין "סרייך
ומזכירו הרב בני יעקב דף קם"ח ע"ב:
3ח" )6פה):

עי

היי]

סטו:ד

הניה מנחםציון

3ן"סגצממה:%גסנצ".כ%ו1:'%בנ;ו%ע%%:כי""ף

%ביםצהנך'ינלעעמגעבגבמשמההיו"י.,יעיב

פב) 1ע 5סגלם  50פסת(ס,יו('קותפ"ס):

*,)-גג5נ ,ס' פסח (וגר גטם תורת ספגסגיס ע"ס וסול 06 *%ר "3ל ~ ostוס 61סל6יט

נ

טה)

-ר'ןט(%ן4ס14:%הד'

ופ"ם ספץ

וגיי
פל
e rסeתפ~5יeת)5כ
ס"7
eשו" " D e n e
(פn
שגס t
t N D5
e
ס'
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[ק']23ילךאים

מערכת

ם

מאמר אאר ממאסרות

[קח]כגיירידאבותעוי11

מפרים

[קיז]ושכיזב מאליהך

שהעת מובא

מהרב בתשובות פרם שושן טהר"א
מהר"ריוסףחייוז על ה'4יי"יו,

אלפנדארי
כ"כ מדר הדורות ,והוא
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מפרש

ם
וכערכת
8פ
.
ט
ו
ש
פ
ט
ל
א
ו
ורגיט אליעור בר נתן וזה
[Psolלמנהיג כתב סדרהדורותדף קע*א יזיינ
מ"*
הרב הבה"ד משם הפור דראבי'ה פליג אפשר ר3ך
י הין נסחתו בטור .או דאע-ב דחפור כתב בשט
?" ר' אברהם ז' ירח
יר' אליקים חתנו והוא המנהיג הוא כן ראבי"ה שכך סבר ראבי*ח ג"כ.
יבשלשלת הקבלה
י מחכר שובראיני בדרכי משה.שם סימןקמ"ב דמביא לשון
,
ל
"
כ
ע
ת
מ
א
ה
ו
בנו של הרא"ש
כ
ומ"ש מהרא"י בפסקיו וכתב מרדכי בשם ראב"ה עןש.
'
ן
ו
המנהיג רבינ
אברהם
"
נ
ה
ירחי
ולכל הדברות מה שכהבהי דהמנהיג חיברו רביט
בשלשלת הקבלה אי
ן לו שחר דרכינו אברהם בן בתןהירפי הוא האמת תה פשוט וידוור
אליקיםראב*ןהוא חתנוואיןרבינ
ואליקים ובתוך הספר דבר שהוא חידוש כותב בסופו אבקן
חתן ראב"ן ,ועוד ראב'ן חתן רבינו תדיר .ונראה שטי המנהיג לא ראהו ארב פרי
מגדיר ז"ל:
אליקים הוארבינו אליעזר בר נחן והרב
ת פהר"ם
י
ב
י
ש
ה
י
המנהיג הוארבינו אברהם בר נתן ,וכבר [קם]
ר
י
ה
ב
ל
כ
ז
י
ל
י
ה
,
ר יוחסין כמ"שהרבאל"סףפ
נסתבך בזה
מלובליןתשובותהמנהירפחי
מערכת ה
בנדפס
אות ב"ר (עיין [קמ ]6כ)' ב2נדעל חיברו רבינו יצחק
רני;6 1נרסס כר גתן גח'6ג ומ"ש והואבנו
ומביאו הרב ארחות
של הרא"ש צ"ל זקנו של  ,MtVlt~nוראב*
ן תחם בכמה דוכתי ,ובם' הכלבו ס*
הוא וקנושל הרא'שולאהרב המנהיגפי
) קם*נ מביאדינים ממנו ובמפתחות כתוב
,
י
ל
י
ב
ר
ו
א
מ
ולפי זה
בשה'נ חלק א' טערכת שהוא רבינו יצחק
וננהיג .כ
תבתי רבינוהכרסס נרגחן כה' )6מ"ש בס' הבלבו סוף סי' ע"ו והביאו
'
ין
שהיה א (עי
לף החמישי ,וזה כתבתי מרן בב"י א"הסימן קכ"ווהאורבילי כתב
א
בסף
כפי הנראה טהרנ ט'יוחסין ,ועתה בא נרא' שהוא הרב המנהל ,ובכלבו דפ
לידי ס' המנהיג שנדפס בקושפנדימ שנת כ"ד כתב רבינו יצחק אורבילי בעל
המנהל ושאר דובתי גטי:
רעעם ישם ראיתי בהקדמתו שכתב הרב
ז"ל שחיבר הס' נשנת סיד לפרפהיצירה
'
ם
כ
ו
נ
י
ה (עיין רכ מגום
]
נ
מ
ק
נ
ק
י
ר
ב
ל
כ
ה
ע"ש וכן ראיתי שכהב בהל' סוכה
נסי) צ):
הוא (קמג) 23נךררז זדות (ע' מסר"ר מייד
אות נ"מ ,והקרוב אל יכי
כ,
הר
שנתיתתקס"
"יואחיב
סכמן נחי):
שסוף אלף ה' והיה
שנת
פ
ג
ה
ה
ס
נ
כ
ב
"
ראיתי בסי' קג
(ע' מ' יאק
)
ר
מ
ק
(
!3נדררז
דתתקם*הפזי:
י
ו
א
מ
כ
ש
ג
ס
ו
נ
ו
נחת) צא):
סלמס'
ר41אירצי לחרב מגדים
שרצה לבהמולכקיחמשמבדצבורתי (קמס)23נךיעהלךי(מי
ן מ'
פריל' ע"ד בא*"
I1~sh
4תב דף
נ:)6"0
הרב חח-ד בפסקיו סין ק-א שנהב משם הטור
ג
י
ח
מ
ה
משם
ב
ו
ת
כ
ב
ם
ק
ש
ו
ר
י
פ
החומש
דרא
א-כביה"מהנהיפגליגהואוברטאוברי"טה"שהוא אבי העורי עכזו( .קמו) כלנתה בלולה,
מלוקש מהמפרשים
אברהם
רבעו
א
ו
ה
ג
י
ה
נ
מ
ה
ועמו הסליתה דה"ב
ד
חוא חיברו הרב אברהם הכהן רפאפורם
גתן הירחי כמו שכתוב בספר המנהינ .וראייה
וי בן בהו של ראב"ן וכו' צנ)כן כתנתי נחצבלעיין סגת נ(ז(ס).
רבינו אליעזר גןיליע"ל
ויש
הנ"ה מנחםציון
ןסטוי.נפטר 3ר"ס ק"מ:
פסגות ליפמן טעסהע נעשתס:ששן ול'  Vnvקפתת'ס! וטקסיקלףלכ'שיפורויפ
וכ' כס(ינטוסו כנסער פסרי"ל ג" 6ו ט!ירעייו 6ס"סיס
ק עפכו מס; וכגו סר'מ!ייןווסל'
ע 6תכ
יט;רסח'"גבס  'gsק-סואי(ת7וי"ו ע"ט) וסתסוגס ס6מרוגסכליךינ7
קמטון מפויקעו כת!:גאע גממת נג'ו6ס(!
6סרנר ע' ע'*ג:
(
ע
ט
( :משךע"ס סטמינ ס' סותמן 7מחגלו ס" ר 3מן!גתורס
פו) סריג"ס כתטנותץ ס("ויותל ויותרי
ר ממחגר מס' סס! 6וכגזז "16ח רס"פ !כסקךמת ס' סמנסיג כאפסכגרלין תרס"וע"י ח" 6ע"ס:
וה
י
"
ו
י.קטו!טייס tvto~ ,שסגי כבגוו יסדו !מכרו גרכ':ס כמו מ!"סכרוך ס!וי וסר"6קי!ונל
נ
י
.
.
מ
6ור' כשט
פו) גק
ן
ט
י
ר
ס
מ
ו
וכן תלת גו"ס (גפיי6ר וו,רמייו6
מ6וכטל"ך פק"ק וניגר מ(סי'יכטט ותגנה'7סס גפו סר 6.סירם
תרגן) תקי כקיקמ.ן ק' כ:ת קע:
פי
פח) ונקרך מנסירעיי חגמיס (ד!"! כע'ט):

סי.ע וכ'ג רלט ית'56

פט)יסוך סוף ס' כרס"מ סג"מ
!מלםןסו';6קעכ"י'ת סר'פ"סמפ;:סינלי סמ;ס! 5גןממ6*5טת.ס'יולי
 rst ("5ועצרת גרמ
גס'

י  '7קישטה 6 n~PPוי :מו גקל 6ס' סמג1ח! ,מג1תס (6
סס
סקמ
פ)
י !ח CC1I 6-גזת מנחס יקרך:
עס
ס-
נג
וס
ו
)פיפס ק15רו גסס מעלת וסג ג!(סט*י ל'יצרתן
(קר6קז
ט
"
,
ת
צא) ח-ו :י 6ועם ס; '.פ.:סידם (ן"7
~'y:Ih
ו כסם )נס פאלוס !ח"6( 6.ו :(h~DP
כס-סו !גס ודפסייר
צב) ס' מנה:
!סזפיס 1גקד'פוגס (ממ"כ) ע(תט גידו (גומרס :ך (:נ o)ls~l) )7-גס מי

ולעת גבס מחוס עם ג6ור

גריסמתיי

.

וי6

יד
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מערכת

ם

41ש שינו* בשער כתוב רפא מפורש
כיבר יעקב הנהן רפא ז"ל
זבמוף כתוב
מפורפו ,ואח"ם כתוב כמהריר אברהם
"כהן מפורמו ע"ש ,ונראה דהכל הולך
אל מקום אחד ,וראיתי למורנו הרב
סהרי"ך בעל בתי כהונה שבכתב שכ'
לאשכנז חתם עצמויצחק הכהן רפא פורם
טמע כדונת עולם אשר בק"ק לובלין.
וראיתי חתימתאביו של מורינו הרב הנז'
צג)
והיה חותם יהורה הכהן אשננזי
וכשאמרתי זה להנאון מהר"ריהושע בול
פנייהושע שמח ואמרדילכון אמרידילנא
הואכי נצר ממעיומשלנו .ומשפחת רפא
פורם היא משפחה מיוחסת וגדולה
באשכנז ופולין.
.

[קמי]מבחרקבכורים
וקמח]נמבהתיהורהיהר
ב ר' יהורה
בר'אליעזר תלמיר

(ע' מנם.(onlh

רבינו אליקים יסרו בשנת ה' אלפים ע"ג
צד) לפרש סתימות וקצורי רשיי בחומש
לפרש המקראו' שלא פירש רש"י .ומקרוב
נדפסס' הנז' עם פירושהמיוחס להוספות
ונקרא הספר דעת זקנים.ועיין במערכת

.

חי"ת (עיין סזק1גי)
על הח"ז והשוך
[קאט]כמנהלת

יהודה

י'ד מהרב מהר"ר
יהודהליב אופנהי" אב"ד דקיק פערשא
ומדינת שוואבן בן אחותו של הגאון
מהרירדוראופנהייםוהי"ל חבוריםרבים.
ונדפס בהאטבורגפארדער האהשנתתצ"ו.
זקג]כלנהוקיהורה ס' דרשות על כל
פרשה שחיבר הרב
הגדולעיר וקריש כמהריר יהודהן' עמר

ספרים

סו 91

ז"ל והואכ"י וכתב שם שסידרו והכינו
להדפיס שנתער"ה.אבל לא נדפםובסופו
שיר מכתם הל' שחימה בשיר ופירושצה):
זיעקב באור לתוהת חפאת
][hlpכמנדזר
מהנאון הרב שבות
יעקב.
[קגנ]במנחתכהו ממהר'אפימינטילעיין
במערכהאלף(.עיין מ'
הנרסספי:וינע'( 3ח":)5
[קגג] כמנךזךןכבגז
ן על קצה מסכתות
מלוקםמהגאון םהר"א
ברודאוגאוניםאחריםוהוספתמהטחברצי':
[ק;]7כמנדודןקנאווזכ"י חבורמכתני
הרשב*א ם שכ'
הוא ומה שכחבו לו כמ"ש במערכת ה"א
במ"ר( .עיין רניגוס5י חון גט":)6
[קנסןנמנעה קנאותןכ"י להרב מהר"ר
אברהםקונקיבעל
אבק סופרים והיא מנחת האום"ר אמירה
נעימהעלסעיפיופרקי הקנאהאישמרעהו
ואשהרעותה קנא"ה ודבר הגורםלהורמזה
בס' אבק סופרים:
י על כל המקיא מהרע
[קנו]כובהוזקצ
ה
י
ד
י
ר
י
שלמה
י
מנורצ
מרבני מנמוב' לברר הדקהיסבכל המקרא
בתיבות נקירות מעמים אותיות ע-פ
הדקדוק והמסרות וכמה ספרים ע"ד
הרמד'ל באור תורה חבור נחסר ונצרך
י
והיה בימי הרמר"ל ונתוכח עמו כנרא
ף קונמרםו אשרבסיף המקרא ע"ש צח)
מסי
[קנז]נמנחרצ 7צמ1ואל למהר"ר שמואל

הנעה מנחם ציון

י

י

פלורינפין דרושים צט):

םםגרת

ס עלס :ואגב 6רמ 6געתי (טפיל כ6ן ע"ד  '6מס  tntb~rססס"ר כטפת
ס סו-ת וטיס פמ7י!מק סלךיני
'פריס 16ת  '7ג' ג,ס"( דרשת ר' ימעי'מקריק 6פ"כ סג-ל,וכ' ע"ז ידיד; סרכ סמיכי"( ממגיס  GS1מ.כ
שכ
דרס
סתו*ס וחשם קו( 6ו ע"ס!1 ,טד"ג יס 61רלף מנחס נלעס ומכס
(,כר כחס מ"כ סוקסתקים
וכדרכו גג-מ:
צג) וגס גע! עגחס מזיני כמתם "6ס הטס 6ככ(ו' כמו גריסייקו
ט כמעיזי (ת"ו ככת) התם נוס (-מנחס
פורטו מגסן 6ככגוי וכסיף שיפתו (ס' מגחסכיו(
ס 6כלסס שחס מורט הגסן 6ככ:וי וג"ס נכער סרתג-ס
די"ו ס("ו)י"
ר סרי (סד7 6.מכפחת ר"פ נס גסס 6סכטי יכמס (יגן נע! 5סף סתו;יר חתם "6טזכרי'
פורט!וכן גסמ"ס עוכר (סוחר מגחס ('זן סירטון) 1ס" ר1פ 6מופ!ג ותגירו כ! סך" 6נחור  !"!1ס' מי"י:
דד) (ע-ק 7כפ' ויגס סגה דגלי סלא-ג וכס-פ כרבנית ג' סר(ג"ג כסכ!יס פ'רוכ' גב' ("'7ק  ')theתס1סטות
סת*ת'ק סו:6
צה) מדפס זז מקרוכ:
 1בק"ק סעמייטיטס (פי1רד 6תק':)6
צו) מיוקע  f'pמו"סכגתי נתפס ממס מכסןמסיקטיןי"
?ז) ספ6ספו סו 6ר'  %6מקרפיכ*מ,ירמי מע"נ ספו(סוטי( 6פ-נ תק("ת):
ס' פקים('מסויוסול כעיןtfOסק7פס ניו(ס וחת'מס !ספרו מגתת כק וסברס מ
צח) גס גרפס( נפירויען
יסן ס'כריתסי1מ"' ( 6תמוע וכ:ר6ס מגס ( h~tpספרוגוי
ר סןן יטעמו ונימוק עמו ובנמס
וס כרש גי
ניו סרג פו'ס רפ(6חיים סססיג כמו (מס מגחתסי(ופיפס ג"כגוו.י 6:תרג.ח עם סערותי"לותיח"4%ן
צש) גזפק ע"סעו ,5טפוס( ש"תג(6יגיקו תקריו וע"( ע' ג"ג וגעעל הס' מס לחו 7סי' נקרץ ת"ס פמז%5י

גריס

יך

עי

יגס

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

מערכת

פ9

""] ממגרתהשיחן
י
ע
י וקצת תשובות אחרונים:
ק

מפרים

מ

ח"מ קצור
תורת כהנים

בחכש1רין

דמט ציציתהיא אחת מף מט3תות קטנות א-כהמציא
י .ואפור דממן זרך ארץ אינה בכלל קב):
אימן
דן4ע שמצאתי בתוך מפר ישן מס' תמורה לרז-ל
גשלשלת

הקבלה דף כ-ד
והזכיר מגה זו
ע-ב והביאו סדר הדורות דף ג-ג
בשם מדרש
~
r
s
המורה .וכ"כ עוד סדר הדורות דף ק-ע ע"ד:

ירךז2לכמ נרשם בקושט'
[קנט]
י'ffשל"ג להחכם
נה"ר יהודה לבית נדליה ו
ו סדר מזורות):
רש:ם הסכמה [קסכ]כם' הממפרים(טיי
מהרב חנניה ן' יק
תהלותה'(סייןסירוס
זסייג [קסנ]
לותורהנעיי
[קם]כממוררן
סרק סירס)?
יחורס):
יכמהר"ר אהרן
][hDpכהסכתות קמנדת ראיתי להרב [קסד] כמקבור

כמשפרים

סייג

יבק

ברכיה ממודינא

שכ' ברייהאהמאירי כ"י
ת עיין מערכת האל"ף(,עיין י
מ כסרן 3רכיס
של ציצי
פ' מי שמתו
3ח":)6
שהיא אהת משבעה ממכהות קטנות
עכ"ד קא) וכלשון הזה מצאתי שכתב ][ODp
לחםהמודות
מהגאון תי"מ על
הרמכ" 4בספר תורה האדם שער ההוצאה
הרא"שבמכי' הנפרדות .וברפוסב' כתוב
ל"ב ע-נ ע"ש:
דף מערכת יו-ד אות פ-ט (עיין מערניי"מ ודברי חמ
וגד)ות משום מעשה
נ בעגיי בגדפם
ק
שהיה :
רקו
י מה* יהודה עבאס בח"א) הבאני מ"ש הרמב"ן
הובא בשיטה מקובצת מציעא דף קנ*ט שיג מצאתי ][tDp
מהרב

במערניכמלך

בחיצונה במסכת כותים
בתורת תאדם בענין
מזן מסכתות קטנות .ושם
י
ת
ב
ת
כ
י
י
ר
פ
ו
ס
שמחות כלה דרך ארץ רבא וזוטא שנדפסו הם דו
ומס כותים שזכר הרמב*ן ומס' גרים ומס" ארץ
יאל שהזכיר בהקדמת מרפיט הש"ס בהגהות
ישר
הגאון מה' יוסף שמואל והיא במטי שבת דפוס
אמשטרדם (כי אח-כ כשהשלימו הש-ס גפפד"מ
וכתב ההקדמה במסכת ברכות שינה מאשר הבטיח
בהקדמה הנדפסת באמשטרדס בממו שבת ומיעט
וריבה  (e-yוא"ב הם שבעה .כן כתבתי בעניותי
בנדפס .ועתה לפי מ-ש בשם הרמב-ן והרב המאירי
מזן

אבלות

בחעךלפת מפירים

מסכתות קטנות וכ"כ
המפורסם סהר'ש
ישנה וב
דהשבעהממ'הםסופרים אדנאוי מוסר נלקה דהר הקדוש ובסופו

קלורית לעין על מאמריעין יעקב:
יביר
] [tDpם,מעיל צדק

בת
קיניחםח
ר
יב
יפינחס
מ
הזכירו טהרש"ל בים של שלמאב"קפיח
סי' ס"ו .ובישיש קדושין פ"ק סי' נ"ר

מביא תשובתו שתוהם מנחם בר פנתם
5דק כח")6ש
מענלצדק(.ועיין מ' מגחם

חעיימעיל

הנ"ה מנחםציון

ט סמ סיס ס ':גסוס סגדו!'ס ססמ'ע ותנ"ך ותקנת  6'77וסוף (מבס שימין ז6נ !611ף גמו"ס סכתי
משגטשכדייק דרס (גרמן תע"ג) ,נסקזמת ס' גרגת יעקב ען תו"ע ס;ינ ע 1',מנמס פקומות וטפך
מלולות סן6כ.ע שמת :C*D
ן סמדרט כק'!:ת לכס פ'פ ויתל1ן 6רן ככ 610 1זכריםשתריס פי1תרין כתורס
ויפי"ו הפריטותיש
קא) ת1ספ1ת ס( ג.תר3י ותוססות מן ר' :חן ס'גריס ועג7יס 6ף סם :ית:ין (ממס גסיג' וגגון ס' תפ'!'ןומרוות
כנון ס' 5'5ית ור"ן דהט1כיס ססגפ ס' ~'5ת זסו6
גג(( סתולס סס ע;"( ,ו! 5-ג(( (מ-ט פסרוו" 1סס
יריס ס6תס רקס
יכ 3.ויתרון 6רןכב(6 h~oפ" ז3
ס
"
5
7
'
ר
ח
ז6וריית 6ע"ס ,וגפרם מס 'ערס !ג" סמ"ר דפ' 6
( מתןתירס .6ו דק '6ע( מס' קטמתוסייפ
י
ג
ג
ן תורס כגין ס' 5'5ית תפי!יןומוחית 6ף סס
י
"
ו
ו
טוחן 'חרוןיפת
יא ס! ס' '5'5ת תפ!.ין מ,ווות נרים ועכ7יסוגזיים ,וכח"סרי*( ססכ' כטס סר 3מ,
גריית,ת מי15ג
'*
סר' 6סרטסם
נ
דרס
שלג'ו סגרתןו"! סכמכןו' פם' קטג1ת מס' תפיליןמוו,ס וח:וגס  nteouט! סט סדר' מטכס
(סוף ס' נסרות 7מ;ק ;:1!6יקו תקס"ג סקמ.ג) טר6סגיז  '6תגס חסיד וזקן סדר מסו1ס6
יוספת ט5סימנס
"ת
י"
סמח' כ6ן טקס
ס ס' סתכ5ע ע"ס %1מת 5ע.נ
"6
ס!(1וניו (כטורקו כ:חפ !7רג 1ע"ס1 ,גפ' סמס1':ת !סרמג
t
ומ"ג ס6:(-:יר' :נדפס ' tטן גפיגגוןfטס ספרות !fת'3 6טס גוס~מלס:
ג!( מפין ס
קב) גקקק פ"79פ ג7פס 1ו ,מס' לשגות '?ושפיות ועם כקור (ת" 6וגן גר"ת 6יספם! סקסן פג"' וע 1פש
קטגות סקו  1CD1lעד סיום  '7פ'רוטיס ס' !קתעוגימוסר"'(6סמן חפ ,6-שין יסוטר ושסר"פי
ק hotin
' סר"6ס גס' ס"תזיזוע
,,
כ ספחכר ו"!
ס' גתות 'עקכ וס' :ח!ת  Sh'thג' ת"') וס' כס 6רתפיסיסר
ts,F
יסכמסיף נגד סזוסר ,ו6ף
'
ו
ו
יובן '6ן  O)ioרמותו ננד סירוס!מ' סיס,
ג
"
עס
וי
(נ
זמס' ס'פר'ס גתהכר כדורות 6הרו
ך זס!גס גגתר6י ,עיקר כונתו כ6ןע.ט ז( 16מספכ'  16!1 610מר -3ר6טי חתום ס!י' (וא'
7פ 1:'5י8עמיסיסיפ
כרפ"י סי' תקס"ג) 7:1פס מס'סיפריס גס ע" 8כשיימן גוסן עם סערות (ח:6-
ק' )4כסיס ז' '11ע:( 1העד) :זפם ק'5ורו ס( סר"6ס 6 6! PD11דפ (מ' סו 6ו3סרגס פקוקת גק5לנ!' 818
סכגסוגינון 6 '671 67י ,:גיןטיג'ף סמק!ר פ! ספ6ריך:
קד) ופ"ס 3ט,ק יו"ד ס"ס סק'" 6כסס ס' פע'( 75קס 5"5מעין 5דק (וטבועת מסל"' תיגן פ'*0וסוך ל'
*
ת
ג
ס
כ6ןמעגן 5דק 8'9
15 stteק  hto1ד' מגחס ממירונורק51ptg,,ע'ן( ספפעת'עט5חזסקכ:ו !;רם ) h'eע"סוכןמ"י

עיי

י"י

גגי

~

f

פי

ג.נ

f

t
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מ
מערכת
מפרים
ל ערקה שו.ת לרב
[קמה]לפעי
אחר [;פו] מעינות
וי
הכמה ח
מפראג ואמרו שהוא
חסיד
מהר"ר

מז ח

חנם
מרדכי
הרב ס' יונו;(5גדסוסר) בקי בכמה חכמות מעיר דרעא בקבלה וסיס גנ5ס 56 1156יסו
ק"' ולא רצה שיכהכו שמו על הספר
סגניה זכר 5ס.כ ונגנז הספר:
לומר שחיברופלוני ,אך מבואר בהסכמת
'ושכמעללים (עי' 1חכתח6רנתי)נ
מתברר [קעו]כב
הרבנים שירעו מאן ניהו מר,וכן
טהקדטת הלמידו במכתב מאליהו הנרפס ]?[nwiכמעכ] לןץ3ז(עייז עירתגריס):
עם אור תורה ושם כתכ דהרב מהריר [קעט] כמענה לשוו ספר קדמון באמור
יונה לנדסופר הנז' חיבר ס' מאורי אור
וההר ומזכירו בס'
על הגהת ס"ת נחמד מאדקי):
אסור והתר הארוך למהר"ר יונה ז"
ל$
מהרב מהר"א הכהן
ןקסס]ומעיל
מאסף ][cpכפענחןלשנן(עייז ישנ
ן חכתיס):
ר
י
מ
ו
י
א
י
נ
ב
ר
מ
ך להרב מנחם די לונזאנו
כל עניני צדקהואביזריה ולא נדפס שולי ][hDpכמסנריי
השלום הערור והשנויה
המעיל שהיה על הל'
צרקה מהש"ע עליוועל מ"כ נדפם בספרושתי ירות קיא):
נם"ש בהקרמתו:
[קע] מ32יל שמואל שי"ת למהר'ש מעריך ,היבר הרב עיר וקדיש מהרים
די לונזאנו לפרש איזה תיבות
פלורינמיןקי)והיה
וודו של מהר"ש פלורינמין הרב המחבר בירושלמי ומ"ר והזהר .ופירשם באור
מדעיי לא מבריי לפי שהוא ז"ל הי'
ביה הרואה:
מ כ"י אחד ממאמיות יורע בל'יוני ומירקי וערבי .ובוא וראה
 [bu~lבני
שהרב הגדול הרב פר'ח מביא לשון
והמה בכתובי"םכי המאמרות הנז' רוב ירושלמי דשקלים ופירוש מעריך כי"ר
בכתב ומעט נדפסו ק"):
י
סימן פ"נ ס"קג' .ובירושלמי ההוא ראית
להרב קרבן הערה שפירשו לפי סברתו
[קעי]כמע
ןבבים למהר"ר ראובןמזרחי ואין האמתכן כמ"ש שם בשיורי ברכה
י קט) ככתוברעיל במעיכ
ת בס"ד כי הרב מהר"מ די לונזאנו
יי"ש בס"ה ( :עייןמ'י16ננ מורהיגה" :)6ירע פירוש אותן החיבות בלשון הנכרים
[קענ] בני
ם שיפה על זבחים ידיעהודאית.וכן כמה היבות בזהרראיתי
ומנחות למהר"ר שמפרשים כמהפירושום לפי הענין.ופי'
עקיגא מרעני נדפם במיץ בהסכמת הרב סהר"ם די לונזאנו טתישנ היסב
הנאונים שנת תקכ'ז:
ובר מן דין היו לו הספרים כתובי יד
חכמה כ"י שמוש ההורה ונסחאות דווקני .באופן שהמעריך הנז'
(קע]7
ו
ורזיןעילאיןמצאתי יש בו צורך לכל ת"ח להבין כעצם
היב"ה היכי מניאכי המפרשים מוציאין
בספר קדמון כ" :
ירב קימנקש את התיב"ה ממשמעותה האמיתי:
] [otpומעיל ושכשמדע מה

י

צימה

מעין

כמעין

פקעיי

ב
הקדמות [קסנ] כמעררך לטרה המכפלהיהר
אשכנזי
ז' צור
בשיר

האר"י ז"ל
 והרב משהן' צור עשאםנקראו מבוא שער הזמים וב' פירושים
ע"ד קבלה א' דברי אמת והב' קרא סשה קדושים עד הרב אבי התעודה עירוקדיש
(עיין מערת ס7ס סמכפ5ס) והכל בכ"י ק" :כמהר"ר משה ז' ציר ז"ל ממגורשי
קשמיליא
וחנ"ה מנחם ציון
יכסוף ספרוגיסם קיגטרס מג'קט פס' 6ק;י17ס:
כגוסס.
משה
בנ,
שלשלת ייחסיז ומזכיר יחוסו

,ה)

וגסק7מת ס' יטכק 6ן'עוי.ט!תי"ח

שר

ו) ולוזי סו 6ס' גל יגס ע! ס' מת"ס
לגסי 17לו .67ן וס'!יד 6סס ועפס" 5ה 6-יו"ן ק' גסג"ס ט-ן כס:
' '5חק
קז) 6!1תיוסי
תפ-ס):
ה7כ' ומ!ט '7סכך 1גטרט עג.גי כפילת מעוטר
ס קעת נעיר מוגק6טכ פ;" ש 61סגכ סגך
קח)ייט
מכ:?5
סופדיס.סקייטך חפ 6-וכסקדפס :ס סגיך גפם מפויס סחי':
ע! סרפג-סטייי
י) 5ט"1ס 6גרססגט..ס 6ל" גינ ק!מ:קסגיסם ג"6דת..כ וקטרין הקמ"ן ,מקלוג נט;עלג"וו.ן ג '5שםסי*
וסתימיס ו:ע!מ'ס ,וגו סוד  rCDDגר6כ'ת וכגוססגק 6ומעגל סמם חת.טיס:
,ינרי
קיא) וסג-ס כנס' סוס סו 6עשסךס" 6ט'ל6ג7סוגע"; גכטךויז גלפן:

יט)

ייוגגי

(ס!6יג'.ן

עיגי

כתל כt'sp ot~nlh '9

עי
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מערכת

*9

מ

קשטיליא .והוא הקדםוה ספר אוצרות
חיים מקבלה בשיר .וב' פירושים א'דברי
קבלה קצור אוצרות חיים והב' הלכה
למשה חידושים על פי ההקדמות והכל
נ"י:
 [)DpIכמעלטוו אןרג כ"י על התורה

ובכל פרשהיודיע
משפס אוהיוה עקומוה וסלופפו' וצורתן
וסודן ומעמן .הזכירו מז"ה בהגהותיו
לי"ד הלכוה מפר תורה:
קפד]נמעשןן וקושב למז"ה מהר*א
אזולאי זלה"ה
קצור כונה המציה מהאר"י זצ"ל':

ספרים

ניח2

מעשה ונו'
][hipכומ1ו
ץ (עיין מנסות מוריס)ז
ו
נ
י
ב
ר
ר
ב
י
ח
נסים בן
[ק5נ]כמי מפתת
רבינו יעקב על בל
מסכתות ההלמוד ועוד חלק שני ובו
חמשים חלקים לבאר מתימות התלמוד
דבר שרומז בתלמוד ועיקרו בבבלי
וירושלמי במקום אחר ,וראיתי קצה מס'
זהכ"י על קלף ישן על מס' ברבות
שבת עירובין קובץ גדול קטי)
[ק](5כמצודות דוד(עיין מי זוד 1

י

זתר3 6ה*)6
*
[קסם] מעשה הושב והרב המקינל [ק5ד]ב1פרד41וע ופןד יסצורתציון (עיינ
מהרע"ה
כגין מניח):
על מלאכה המשכן :ריקי [ק5ס] מ'
ת
ר
צ
מ
ה
ם
"
ב
מ
ר
ה
ל
ס)יע
(
סרמנ"ס  (bto1קמי 4
[קמו]כמעלטה הייא יהרב הטוממך
מהר"ח רופא
]
1
5
ק
[
ח
צ
מ
כ
אהרן  -נל מ'יסרןז'
.
על ש"ס ושו"תעיין בנדפם מערכתהי"ת
כחח):
'

(ע' מ'היים רות ,גה":),

מזיביה

][tepכמעשה
(ע' ת' טזניס ;"ן
כה"ת):
[קפה]3מזנשיצץ' מהגאון מהר"ר אליעזר
ובחוכו פי' ההנדה
ונדפס מחדש בהאג ,ובה"ב מערכהיו"ר
אוה פ"נ כהבהי מקצה שבחו של הגאון
ז"ל (ט' יוסף !קח) .ובמה"ד אגב שימפיה
כהב מעשי ה' על אמהר ויוסף לקח על
ההורה ע"ש דף ס"ד ע"ב והוא להפך.
ושם כהב שהיה אב"ד בק"ק קראקא
ונתבקשבישיבה שלמעלה שנתשם"ז ק"ג):

ק ]15כזצ33פרצאהרן

[ק5ה]נמצרות לחכמה (עיין :(o'Sh
(ט" מ' נחןססיר6
[ק5ט]כמוכרע
מלחרון כה"ק):
מ' מקדש מזכירו מרן בב"י א'ח
סוףסי' ש"ח:
[ר3 ]6מקז14ט דץ' כתיבה יר באור זהר
הקדוש להנאון החמיר
הרם"ז זצ"ל וקצת ממנו הלא מזער נדפם
בם8ר מקדש מלך:
[רנ] מקדש מלך פירוש על הזהר

י]

[קמט]כמלישה

נסים (ע' ינינו

56עזר

נע! קיסגפ,ר רקה.
' יסייג נה"ב) :
מסר"ר חסז
ע מ' קמן נדפס בוירוגה
[ק]5כמע:טיוו

והרב מדר הדורוה העהיק
סמנו הרבה.ובתיספית זכרו איזה מעשים
שהם בס' הנז' וכוהבים דאיהא במדרש

 -מייס

שמדרים

רבינו מהריר חיים וישאל ז"ל ומהרב
עיר וקדיש מהר*א אזולאי ז"ל מעיר
מארויקום והלמידיו הרב טהר"ר יעקב
פינסו והרב מהר"ר ישעיה הנהן ומהרב
הרם'ז זכר כולםלחייעד .והם ד' חלקים,
ועיר ס' הדרת סלך וכביד מלך על

מאמרים

הנ*ה מנחם ציון

ליב) סמ"ו וכס !":גת 6-מסרגת ח' כסג.ס מען סי' ק" noliv 6פ!גתו סס'ס טפח נפפליל סייס כתיכ
,ו
ffמ'"פ כלהד5י'(טוור ע-ם  c'attגם6ייח ליין ה" '6 6ס" :וזס פקרונ:תגי
ס :1ו 6נן 5ע:ס : !"5 '1:1וסח
6גן 5יו:ס וע' ע"! נחן ):(teto
ס יונפו ,סם :מק-ק
קי):יפן"
ו:מ"ך '"ג סנט ת!"ת ,וטפס ג"פ  ht1DDת"ס  ?"6תפ"ג נספגורנ
יר:תייו"
),
ופיורדים חק, :-וסם-ן גסיסוו

קיר) !161יסו6ס' מפשוע !יכרו :סיס 3ן יפקכ:1 ,קר 6ספו פרס (סיס  16שור טס פז'סופז,1 ,ססר דס6
ר;':ו גסים  SV1ממפתת וזוכר
:
קפו) ושפס ;סח נע'ר ויען ע! מס' נרזו
)~troת !גד כפס שסו! .סת!מו 7ולת"זשיפות גם-ס ז' ור! 6:וער ספ"ע:
קנז) גס מלפרן ח" כ' סמלות כוו! מסגות ס' ספחן  iotjn~riופ!מד ;,ות גס"ג מססגית סרפכ'ס
ושפסו כיחד ) hvr~pר"ע) ולתיו :דפס כ-פ פס ג'6ור'ס סורס כמו מגעת 6סחר מרגג'ת 6טג( 6נ ספח
1ג'16ל סו"7סינו' 1ט6ג1תגר' ז:י !6סגפי קודות פ' סמ!וז) eD1וט  65כנירכפיריותיכ"ו(ופ'ס"ןיסופו):

סי
עי

סי
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פ
מפרים
מערכת
ב הנדוף
מאמרים עמוקים מהזהר הקדוש קיי) :נייי] מק' קרש יהרראי ' מהר"ח אבואלע*יא

מח

95

מעמ

חיברו תלמיד
[.רנ]גם'כלקרש
ו על ש"ע פסח י"מ מנילה ולשונות
ר
י
כ
ז
ה
ו
א
"
ב
מ
י
ר
ה
הרחבים וכו':
הרב כנה"נ חלק -א*ח סי' רמ"ח קי"):
ב' חלקים על טור
]
'
ע
י
נ
ר
מ
(עייןפ(גי תיס)קימ):
א"ח ונתי מהרב
מקוה
יעבץז"ל ומחיבוריו נראה דהואז"ל תיבר
[רס] מקום שמואל שיית

ניי]

י

יקציעה

ישראל

וחידושי

נקרא שער התירוצים להרב מהר"ש
מילידי אלמונא:

[רח מקדר בגרוף שי"ת להרב ברוד
קלעי עיין בנדפם
ך קרעי כת"ב).
מערכת בי"ת (סיין ת'גיי
ויש מקיר ברוך חדש משו"ת ע' לעיל
מערכת בי"ת( ,טייןת'נרוך 11י 51כח"ק) קכ):

י

על כל ד'
קשישא ומר ינוקא,
[יע ],מר
(ע'זשקי71גור:)6
י
[ריז]כ2רפ*4דץ צדתס' קטן נחמד מורה

מורים:

' מקום סוגיות הש"מ
יותר ויותר מספר פתח האהלבדרך קצרה
וכשרה ומ"ממעניני ס' של"ה.ומ"משע"ה
הדפיסוהו בתוספת באמשמררםד' עמנואל
עמיאס והוא בסוף הס' בשם מכלא של

רברוף(עייןת'נרוךוויז5נח"46
ני']מקר
! מהרב פור ברקת על
ך
ך
ק
נרה]  23ןץייכ
ש"ע א"ת מראשו
עד הל' תפילין ונדפם נאמשמרדם:
ראשונים ואחרונים
ם חיבור על ש"ע א"ח
[רס) 23קדרחיי
דמהר"ם אלשיך:
בפלפול עצום הרב
ץלפדרהבישראל(עיי ת'
חות יאיר ולא נדפס:
[רכ]23ר22י
שיש ע"ש:

[רימ] ךץכ2ראךת העליונות,
רכתי):
תהצובאותפחיטרטותשינניאים
[יין]כיראו

י

נוי] מקור חכמה(עייו יכרי

יממנר

י

ככווים)?

ליבינו האי נאון
[רא] מקה
וספר המשכון
להגאןן ז"ל נדפסו כוויניציאוברלין קכאן:
'23קצדעות הזכירוהו הראשונים
[ריכ]כם
הזנירו ראב"ן דף
צ"ב והסרדכי ושאר גדולים בבמה דוכתי
חיברו רבינו חננאל ?
סךמ2ריכ 2יהקון סופרים
ןרינ]

י

23יא

(יכלא

כחל) קטב):

ס(תס מסריג*

[רכ23]6רגלירצמןדבה (ע' י*3ג6 1ניכס

ז'עייף

כחש) קכג) ?

[רכנ]כ2ך3נירצאכם 4422להרבאשכנזימ'

אריה ליב מנ"ל
הורוויץעל ס' המצות להרמב"ם והרמב"ן,
מליץ על הרמב"ם בי"ד שרשים להצילו
מהשגות הרמב"ן ונדפם באמשמרדם שנת
תקי"ו קכד):

להרב הפופרא [רכג]ומרדיפני
 ,באלידי ס' מרדכי כתוב
ל
ע
ןוסו'כתוב
עיר וקדיש מהר"א נירון באור על ספר
ן
ש
י
ש
ו
נ
ף
ל
ק
שם שהוא מרדכי הנדול .ייש ת על
העפור:
המרדכי

הגיה מנחםציון

קין) וכן כ' כס !0 1Sno 6סתיקו:יס ( 61:1סמק!נ! מ-1ס כרסגיו6נ(ימ!ו:דון ת(מ 7.סמקוכ! מרסתייס 3ן פטל
ועפ'ם נח 4סוף מס' ע'ווסיףגיפסס גס' מקרסמלך !ס' ויקרץ:ידון ס!יגוח סם"! פס חגםג51רי ס'תקווי
6ת ס' חמדת סיפים כ"מ:
1716ת חסכון קדס"ת ט"מ ומ,גיר
קיח) ונס' תר"ס :דפסס' פקיה מסטיסוף (פויס מנס ר'6ט' ו6פמר דסו:610 6
קיש) h~otבת"40ס פנס גר' 'סודם  t9Whihoפפ6נו ( 1"17כס"ו) וגס' כפ"ע'.
ו  Sihשנק ת"ס (ג %לו וע'
גרכ"' ר":6
ק' Ptc) 6101 )2תרסי 6לחרי 6סר קנס לו  eoכפ"ע פיד 5ת*:1
קכא)יטס ק' מספט' סת6:יס וסבולות גרפסגס5י!:יקו (תקע )1-וגס עם
 :נקור %ח 6.ספדני ומטווס גסס סערי
6 oftnחר.ן  oaכוויען עס סנ"צ ור וסב לכטסו"תספן תקח
יסיו ג6ן וס61יסמג'"ט (כן ספכי'ט וגמ"ס גסקדפת סמכי-ט ע"ס:
עס
ק3נ)ומ"שונ
קבנ) מפספתחים כפ"פ
סי-ט ופגרת "~ ol~noם מיטוט 7ו"ו הי"ד ו6ס( '( qolר"ימספליי גס כ'16ל
1~1ID)Wגח,פס '11 *7יג
5ר6ג'ע (חש6סרי
ג ת"ר
 6גרפס פו7פי' ע( סר6כ.ע גסס 6כי סדר 1נח1מם
סר6ג"
(7שס ש' ! p~tsnחי 6וכ6111דג ,תרג"ס ג7סס פ"
ת
יע
ונ
,
קי
מדיקעטסננס סק'5ל' :נחק (וגג' 6רס ,636ו
תפס 3וו6רס 6סי' סר6נ"פ
פ"
קכד) %.5פפד*מחקי'ו וגגו  h')Dסס כסק7מתוס' 6לף סמנן ('סג .סכנות סר6ג* 7ט! סרפכ"פ:

ימנח

"5י

ניר

עי

"sfi

י'
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ספרים

פ

המרדכי שבידינו הלכות ארץ ישראל ופ' כךוכך.ונראה דתכם א' רשםמורהמקים

אלו הן הלוקין ןפ' אלו הן הנשרפין ומס'
זבחיס' אך הלכות קמנות חסר .ומ"כ בם'
קצור המרדכי כ"י מהר"ש משליצשטם
והמרדני לא היבר בהלכות קמנות ולמרנו
שהלכות קמנותשיש בדפים אינם ממחבר

המרדכי קכה):
ורע כי בפ' בכל מערביןיש הנה אשרית
ובסופו כהוב מר' מהרמ"ק וענין זה
לא מצאתיבמרדכישלנו ומצאתיו במרדכי
נ"יהנו :ומ"ש בהגהתאשריפר' פהרם"ק
ר"ל שענין זה מהטרדכי ומהרמ"ק הביאו
משםהמרדכי.וכןישיהגהותמא"זמהרם"ק.
וכן טהרמ"ק לבד:
[רגז]נ2רכ2ברןהמשנהעלכלהרמב"ם

ג' חלקןם מהגאון
מהרהר שלמה אביר דק"ק לבוב והיה
חכם נכמה חכמות כמבואר בקונמרס
ברכות בחשבוןשבסיף ח"א .והיה מדקדק

והנהות בטור ברפוס ישן מהפורים או
בכ*4וקריליה מרשיםקכי):
[רכו]
כמלך יהוא חלק מספרו
ראשיוסף ונראה שצ*ל
עצמותיופףמעניניממיםוכו'כןכתב סרר
הדורות וכ"כ באות רי*ש .ועמו הסליחה
דמפורש בהקדמת הרב דחיבר ראשיוסף
על ת"ס וכשהניע לסי' קם-ג נפשו אותה
ויעש לשום את משא מלך ס'בפניעצמו.
וס' עצמותיומף הוא שיפתקי
דושין .ומה
עניני למשא מלך קכח):
[רכס]בץשאךן
ןבנרפס
שו"תעיי
מערבתינרפ(עי'
ת' נגימן ומכנוי 3ס" )6קכמ):
[רכע]כ2ש*4רצ כקשה ג' חלקים שו"ת
להרב מהרים
ן בנדפס(עייז מ' ממס יטר56
ישראל עיי

כמש"פ

בנישוין

3ה" 6קי):

עצוםוחיברשערי נעימה.ועשרהשלחנות
עלכלסדר השזעמדיםהאחרונים.וחידושי
ביר
משהדונבוירזר"ולנו.על שמוכי
ה
גפ"ת לרו ושו"ת ל"ב שלמה והית
והי' הרב
בר ואם בישראלשלוניקי קכי) :משביר נוטריקון
מנוחתו בעי
במערבהפנימי .ושמעתי מהרב המופלא
ם
"
ב
מ
ר
ה
ל
ע
ן
י
2
נ
כ
עכס]בןךי המשנה
ח"ק במהר"ר חיים ן' עטר זלה"ה שהיה
ח"
המחברא מהרב מספר בשבחו ביושר עיונו בעומקהעיון.
מהר"א אלפנדארי הרב
יד אהרן
ש וכתב הרב מהרחב"ע הנז' בספרו חפץ ה'
על א"ת וא"ה .ושמעתי מפיו פה קדו בשיבתו לשבת דףז' ע"ב מהמפר
שהי*ל על י"ר ועל קצת ה"מ ועל
בהסח
~
כל רוח הקדש הופיעה ונתכוונו לו ffti
הרמב"ם ונאסף הכלו
הדעתבבית הכנסתאני ואחי הגדול גדול
משה
ו
ג
ו
ד
ר
י
ב
החכמים
'
ר
אשר
ה
ז
י
א
ב
מ
"
ח
לרכס ב2ך'שים מרן בב"י ב
הרב
עכ"ל ,וכמדומהשיש נפשי
'ומות כוהב כתב המרשים קשורה בנפשו
טק
תשוב'
להרב
הנ"ה מנחםציון

~ל] 23שביך

תיכרו

הגדול מ' משה

מר7ג'
קכה) .16ח ס"
יר
6סטלייך ומרדכי ריגום עיט,פולציתגי'ך oמhק~טDן'nפ"
,סנה' ),psח' 6נ'
'
37גי
ג"כ כסס ס'3י דים מריכי 7כג'
סטי~ג.
:3עע 6כ"7ק ג" :וכצל לקוס
יסנ"מ
נגן

תקףס סל3 6"7 6טס

'מן עשת ו63גול ס' גילת ס6'3ג"פ כפס

מליכי
פגית (?מס סג1ניס)
וויטן תקס"ס;יפס
עם נקור מרפסי
ובסרוס מגגות (מ6ן מסג' ר(3ן) רסיקת ,דע"ו סמלדגי י 65ג!כוט פתקית ,פתוקן ופכו6ר 3מקופ.ת ס!ריג'ן
:61ר גמ6'3 65ירן ג7כר' פ,סקיס ס6הוו:יס וספיר גס ע! פק.ר ס(כס סקגיע "03ע ופת ס' גגך' יסע נדקת
יסי )6וגח!ק (ס'פג'ס
,ופריס מקימות (ג!ס
חרג7יגיסקד(ד"'סר'ע1ט6"1קסי-ט)ע"י
מליכ' ומגסות פרתי עיט(1ת,ס !D~P
כ(ירגנורג
סג"מיוסף 6וט41גנו ,ועם סג"מ מ 0",מוחס מק'קט.ן (קראק הם-ן) וסמררכי
( :וע' ' O~D')Pו" 7מ.ג):
כ" 3מגחם ס" 6ע'סי-י
ך מס ('6י 1ע"ן ה' (":3
קבו)וסי',ס  P1a1חקמ"-6 6ך תץ",ו 3ע3רויר
קכז '51ע ט! ספיקתי ,ס! 6ג(ו' וייוע  610דסרנ מוזם 36רסס כר' טמר '.ו"! עלס סמר 06מקומות וסעמין
יסרס"ח
5יוג.ס( 1(6ך3רי כסיר מס-ס ורמכ"ס איפס (ק1מע-':6ן) כדפוס כו(!י:ו (י(מ! 6חח"'דיי
פין
י
~ 1ehנ"י מ67מכל6וו )6וכנ" חי"מ טג" 1ג' גוס"ן וג' סחגס ממרסיס יעת"ס גפריסס גס1פו ו3רט"י ערגמוותסר
ס לכלכת פ,ען'ס 1ג:pffpi, '1
ט"6י"
ס' ל6ט יוסף !מוסרא
( 1תפוס 3 SDסס-ר ג" ,:אחרי סבך געקכ' כע! ספת"י ס;' לות ר'
קכח)61ייס
 .6עבט61 ,ח"כ סכיך עיד ספעס ס' ר6ס יומף חו-מ!נמעסן("( ע' מ:נ6וס"ימל עג"!63.ו
ת פ' טס
:6ק6פס
סמ"ר !טעות גוגר.ו:
) h')eeס' מס 6תזךכ' ססו ch~n 6יוסף ע"ס.7,ן נ"מ6-
' ט"ע (קר6ק 6ט"5נ מין "-'srו) ומס סס6רוך טס כס"ת
קכמ)וגמיש גסמ7 '.י(יס '7חיק
ב-וי
מ'e)3סrי'גיע
וכפך ג6ס מכהו ע! חכם : '6רקס (מסו! סנט ססיךר לגיג 1ססמ-ע עס סג"פ סמן( וין ~ a1S1
ס
!לתיס כפלסמות תנופט31 ,חרג ס!יפס ,ע" :וסחכם סוט סו6רציני מסריס פ!וג!ין כמגובר כש"ת מסר"סבסי'
,
'
ס)
קכ"(1 3ס(6ס  sוע"ג ?גגונך fרח ('tמגס
n h
סודf:
קל) גרפס כקוסט 6חפשם (ומס7ו" 3סס תק )3-נס ח" פ' מס :ידגלעפן טו"ת וכלואיס(ע,6וגיקו תקע-ס):

עי

י

עי

תיק

עי
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מערכת
מפרים
ן מורס)ן
להרנ משביר בם' סמאדחיי ואיננו פה נרם]משלי .מדרש(-עיי
זמנו הס' הח' קי") ואחד זמן נאלידי ןרמ ]6כ)'המשלים(עיין סנתת6רכתי):
חלק מס' זה וזה שמו ראש משביר

מס 97

כ"י

והוא על מ' בראוית דרושים ובסופו
לקוסים ויש שם דרוש שדרש על רבו
החכם השלם תסיד ועניו במהר"ר-יוסף
בהתית זצוק"ל בי"ג ניסן שנת תע"א.
והרב משביער הי' אב"ד ור"מ של ק"ק
מכנאם:
ן
י
י
ע
(
]651
מלהמות
פקני
תיס) קיב):
ורקנןכמשבצותזהב הםשני חיבורים
שחיבר הגאון
החסידועניו כמה'יוסף אב"ר ור"מ דקק*י
פרנקפורמ דאדר זלה"הלישב ולבררדברי
הרב מ"ז .הלא מראש הרפים ס' פרי
מנדים על ש"ע י"ר עד סי' קי"א יחדו
יהיותמיםב'חבורים בבת אחת .משבצות
זהב על הב"ו ושפתי דעתעל הש"ך קינ)
ומכלוב נדפס פרי מגדים על א"ה והם
שני חבורים גמירים נפרדים א' אשל
אברהם עלמגן אברהם .וב' משבצות זהב
על הפ"ז .ובהם הראה ענותנותו וחסידותו
מוקפים חומת תורהו:
כ"י ב' מהדורות
[וננ]
על הגלגולים
פמהר"יצטח(.עיין ג5גו!יס):

משבית

משיבת נפש

[ומכ]כהשמיעישיעה.

[יטנ] כלשמרת

(עייו מ' ישע

6נרכג 56נח"ל):
הבית(.עייו סתנ"6
נחת:

[רמי] משסית המוערית

רי
הי)
זי
הרבדוד אבודרהםמק
:

[רמס] 23שגדת המצות ימהר"ר
יהושע בנבנשת
לעיל טערנת אל"ף (עיין בוסרות)
ובנדפם מערכת יו"ד( .עיין ת' יכוסע
כנכנסת נה"ב):
[רמו]כמשנה לחם מהגאון מ' יעבץ
מהדורא בתרא על
משניוהמרעים מועד:
(רבון נמשנה לחםיהרב יחיאלמיבלחידושיםעל השרם
והרמב"םנדפםבואלקוואשנתתקי*אקיה):

יזהי

[ימ"] משנה

(עייו מ'יסויס

למלךרוז6גיס כחש):
פשמ*ם
[רמס] כלשבת סבי

אליעזר

ובאורי מאמרים נחמדים

ממנו ומרבני דורו ע"ב הפרשיות להרב
מהר"ר אליעזר נין מניקלשכורנ נדפם
נפפד"א שנת תע"ןקייי:
ש (עיין ת' תגחס נר
[רקד] 1723י2נר1נשנ
למס לית עיר נהל)[ :רג] למשנתר' אליעזך (ע" 1ךנס
":
הזרע (עיין ברכת ס'):
[רוס]
ידי מסם)קי
להרב מהר"מ
]
6
ג
ר
[
ת
ב
ש
ק
נ
:
)
ר
כ
מ
מ
ו
[ריי
חאגיז תוכחות
ןמ' ךוכמשכון נעייו חק"
[י ],5משכיל לדוד (עיין "סי"י 17י טוהר קיח) מיוסד על מ"ח דברים
ט6ר 17כחה):
שהתורה נקנית ונדפם ח"א על כיד
[י5ה]ס' המשכילים (שייו קג נרתם) :דברים ובי תשל"ה סימנים ונדפס בעיר
וואנובעק שנת תצ'נ:
לבן
למהר*י
להרב המקובל
ן' נעים ,עיין
משנת
מערכהיו"ר(.עיין ת' יעקכן' נעים גחם):
מהרעה ריקי
קצור
הג"ה מנחםציון
קלא)"ח"כ (דפס5
 ,גס ס' ר6ס מהניר ט! מיס (!.יוו6רנ* ת.ר) וכסקנסס מס סכה גס כ' כ:ף רסיס "DS
ו פוס לסרוס ן'
:
ר
י
ו
ס
י
ר
י
ת
טזריסיס וש"
.
קלב) (מו"ס 'נתק כמ",ס מרתכי נרסין (וו" 1סס" )1וע' כוסת "16תסי' ק"מ:
קלם) ועז ס.ום דפסו ol'hח! '.כקריכריו שקימות ס1ריגין כקור וכן ע! ססת'תססכילת פ"ע-16פ:
קיר) גשץ ערכת מטין וכע וגפי טלק גססטדייקין ע"ס:

נמשך

הכמימ

כמישכנותיעקביייפים

יגנן

חמיךימ

קלה)ועין 5מ" 7ג"
::
שסר'-פ hD~t':טר'!.גגר ט!"פ':קובכיו :פטרכ,וי5ג 6ט' 5ת"ן פלכו p.~hS
ננו
קל):
ן
ט
וןל! )1כמ-וי.ס קיטור מפי:טסוכ חתן קהות ספמגר נט!יי"מ עג סרכוז גסט"ס למסק 6ן'עור ספס.לס:
קלח) ומ"כ הס' מכל! !דוו (פרא) ערס"י ר"פ '1ר 6כופן ט(6ת' גס' ממגת טכסיס )o~Qonמ:גי'",
416 5
5"5פסי-סמ6ג:1.

זיז

7
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מפרים

ם

קצור מחכמת האמת מהאר"י

מייתי בשם בעל םתיבוה .אבל ראיתי

י:
בעולמות נשסות ובונותקימ
[רגנ] ב2שנ~בן ערק נ' חלקים שו"ת
ילמהר"ם מלמר קם'
ן בנרפס מערכה מ"מ
וח"ג לא נרפסעיי
(עיין ת' מקיר למי נה"ב) .ועתה נדפם
ח"נ ונשלמו ג' חלקי משפט צדק שו"ת
למהר"ם מלמר והיה הלמיר הרב מהר"י פי'
המשנה להר"מ מסדרעשי
ם דמכם ר'
ן' עזרא הרב עצמות יוסף כמ"ש במשפם
יעקב בן עכסאי בהקדמתו שם:
ל"א:
צדק ח"ב
ס"חיברדיני'הביאו [רסג] מוזנדרן חיבר רבינו סעדיה נאון
[כיה משפט
~

שלום

הרדב"ז בתשובת
דפוס פירדא:
] משפם שלום (עיין מ' יעקב
[ייס
3סנ'ת5ני נח":)6

[רגו]כמשאופי שבדעות
[יגז]במשפצנישמ"ל
עיין

הבינו האי

ימן

רברי fהרמב"ן הfנזכר והדtבר טבואtר רם'ש
ובעל מתיבותהכי ס*ל הם דברי הרמב*ן
ואינם דברי הנאון כאשר חשב הרב
הנזכר קמי):
[וסנ]כן'כממזנח חיבר רבינו שמואלן'

קמטדושי
הזכירו הרמב"ן בחי
קדושין דףיו"ד ע"א טהספר :
[רסד]בחרזניתכהונה(עייכ
סרנות)קסדה
[רסס]נמוזער* ס' מדינים הונירו מהר"ת
ישראל מברונא
בתשובה
קטה) תביא דבריו מהריב"ל ת"אסי ,צחו

קלע*
בנדפם יסו]

טערבת שי"ן (עיין מי סת 56,קלעי כח"ק):
[רגח]
הזכיר הרמב"ן

השנים

למשפמי
ספר זה כסו
א
ע
י
צ
ט
דפוס
שתראה בשימה מקובצת
אמש"ד ד' נ"ו סוף ע"ג מהמפר קמאי:
שו"ת למהר"ש
[רגם]כמ2טמ[פמיב]
ן'חסון ושו"ת
למהר"ש נאין:
ס6פירם
האור(עייו ת'
[רם]
כה"ג) :מחיי
[רס ]6כ2רזיברת* הראשונים זמנין
דמשכחת דבתנו
ובעל מתיבוה כתב .וכס' יד מלאכי כלל
תקנ"ו הביא מתירושי ה,מב"ן נימין ריש
פרק האומר דרב שמואל בר חפני כתב
פשם בעל מתיבות ולפ"ז נמצא שהגאון

יקירים

ק
לניזוי

יה

דרושים
מתת
דרשן מק"ק פראנ
ספר דברים קטי):

להרב יחו

עי

קדנמרם אחרון

א מצות ,בענין המצוח תרי"ג הגאון בעל
הלכות גדוליה בריש ספרו הוא הית
מונהונמשכו אתריו הרבהגדולים קמז) ומהארבינו
אליהו הזקן בעל אאית רבית האי גחון .ואגאון
רבינו יצחק בר ראובן שהיה גזמן הרי"ף .ורכיבו
שלמה בן גבירול שחיה בזמן מהמי ד מיגאש
כמש"ל במערכת חאל"ף (ע אזהרות)
יימייןו כשלימות טוסרנביי*8
אליעזר  f~ranבטייראיםשמא

 a3DNמודעת זדה דהרמב"ם אריה שאג עלמבין
כה"ג ויאבר
ישרש י"ר שאשיט לדחות דברי בה-ג וכך הית
מונה מנין מחודש .אך הסס-ג סב,חלק קצה עליו
אחד זל 8ג
וחרמג"ן יצא לישע בה-ג וחיגר
ומ-מ דבר שבמנין עשה ממן א"ר לדעתו טלא
טפר מנוס ובדברים חבאם

הפכים

הנ"ה מנחםציון

קלס)מוחנסויססד מגוס"סטסהכסר"ססמג(י"זג("מגסנסימחק"ר6ם6נו,1ס)3מ:קרוב גזפס עם פי'טיס ע5ו 5נע 5ס' סכלנהז (ס-י'?ייי

קם) ו"5ע (ח"כ6ע(סס" דגושותנ
יטר.ס מגיליעוכ
"ס
ס
ס 6ת פ' מטפע 75ק ,וכטסות סמח3ליס  etiunסט כ5
י Wמע"ס 1ח" 3מס תמ"ס):
עיקר
')t)hc
'וסףפ'סקרי* ע"ס ונטו
(Nbpי%6יסו ,פ' מפסעי סע!1ס יסר6ג"ע סו3 63ס' פקול  o'fnפ' קמיל וגן

סי

63סי

פורתיוסף (סר"' טיט5,ק ל(-ג ע"כ:
קמב)וכן משגו כר6סוג'ס ~htjO
סקדמילס:
 V~roJt (jDPיחסת !ר3יגו סר"6ס פ"נ 1aD~t ,לטניס ממס:
,
ק
6
ר
ק
גיפס טעס למסורס טפ" 610 7טעות כפחכ"ת ,ומח"כ סוסיות
קסד)כלפס פסס להקנס
סמ"ג ומ.ם
"c
סn
סp
,3סמ7פיסיס כמס וגמר 7נר! 6,סטכיתכn
יוכן ! 6יעטס ולעגול ג: 5
קטה)סי' נ-ג ועכו"ת מסרי"ו ס '.ק.ן ופסקי פסלה-י ס" קמ':6
~'om
קמו).מכו ?:ר' מתגםס"'ליגרמו נסוג ת"ס פ6וקמר דיין דק' קר6ק:6
,רמ"י)סי
 6רק עשש
קמז)יי"
 :סרוג-ן
יוסר יוקיע 1פמ 6ססיסיס ממגין י,%4ות תרי"ג רימס
ך8
)(tUWOtסיניותמתימוד"9ע.
~עת ל'סמיך .סוף מס' מנות ו:6תנ 1ג( 6סמיך  ICtQ'D1נעמןמסקסינס6נ5נסמי

כסס מתיגתך עתיקת6 6ו מתיכות עתיקות וגפי סגלתך ס 61נעין קאן פש'ח

!טחי

עי
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יש מהם ברובמנין ויש מהם באיזה פרטים:
"בם הגאון הרב שפתי כהן וסידר ספר
קבט"
ן פועל צדק איקרי סדר המצות על סדר
הפרויו' ובמה הצדטניןכלליומניןהעשיןומניןהלאוין
על דעת הרמב-ם בסדר קצר ולישנא דקרא נקט לשון
המצוה .ובהן משמיע ללמוד העדר הזה בכל שבוע.
ובאמתסי טוב מאד לשמוע הכהן הגדול ואל
ילוזו מעיניו המצות .וכן כתב הרדב"ז בתשובה
שעשה סדר קצר ברמזי המצות ותמיד היה ס ,זה
גאפוגדתו לא יסור ממגו .וגם הרב ההסיד מה' משה
בצוואתו לבניו והיא בדפוס הזהיר מאד ללמור
תמידמנין המצות בדרך קצרה כאשרכתבם הרמב"פ
בתפלת ספר המדע ע"ש

לטעון תנגד געלי האזהרות
שש"גפורוג.אשוןלעעושזונתו יננבר
הרב פרשת דרכים בדרך מצותיך
.

לו דרך לבאר ההפרשבין הרמב"ם לסמ"ג והרמב-ן:
ז4פדלכ) שלמים וכן רבים בתרו במנין הרמב"ם
מהרב החינוך ודגוותיה מהאחרונים .ועל
השגות ה*מב-ן תריץ יחיב מהר-י ליאון ף צור
גסןמגילת אסתר והרב לב שמח והרב קנאת סופרים
 .והרשב"ץ בס' זהר
מליצים בעד הרמב'ם גם כן
ארקיע עומדלימין הרמב"ם וזמגין דמכריע נבה-ג
או כהרמב"ן .ורבני הדור האחרון הרב דינאדחיי
ודאב דברי אמת והרב מרגניתא סבא והרב מהא"י
וטרו
עייאש בספר זאת ליהודה עמדו למנין ושק*

נאית י

[]6
יעקביהרב החסיד מהר"י
אלגאזי שו"תודרושים
בשבתות של ד' פרשיות ופסח ושבועות
ובסופו סענה לשון קונטרס נחמד:
[נ]נאכסןשכמדאי
ך י"18וזלעורב שמואל
י
נ
י
י
ק א)מרבני שלוניקי
בזמן הרב כרם שלמה.עיין בנרפססיף
מערכת שי"ן(עיין מ' סמ 561יוחק בה"ס):
[גןנאמפדין הם תשובות כ"י מרבנים
'שונים מכמה מקימות אשריה"ס)
באמתחה הרב כנה"ג מרבנים קדמינים
ואת אחרונים ירוחו היא קבצן ויקראם

י

השובות נאספיה .ורומז עליהם בספרו
הנירא כנה"ג כמ"ש מורינו הרב מהר"י
הכהן בעל בתי כהונה בהקדמה שבס'
כנה"ג א"ה (מידו היתה זאה ולא הוזכר
שמו) .וכה עשה הרביד אהרן א"ה ח"א
אשר שם לו קונמרם תשובותנאספות והוא
מכלל המפר:
]ז]
הבבראהלעת הכמתג רכתי) ב):
ו שכחבה
ד מ אמרD
~
[ה] נבדארעהיל
הרב ר' אברהםהלוי.
ואפשר שהיהבסיף האלף הה' שמזכירו
בספר ממעות בנימן שהיה שנה תתק"ל
א) 5' 185תע:
ב)

ג)

ד)

)11

חי

,

אלא דשם כתוב אל קוסטנפינה ונדפסה
בסוף ספרנגיד ומצוה דפוס קושמנד*נה.
שוב ראיתי בספר סדר הדורות מ"ש
י
בדף מ'ו ע"ג ונראה משם כי הר'אהלו
הנזכר שכתבהלאהיהבזמן הנזנר ע"שדא
[!]נני
ךןכמצןה חיבר מהריי צמח ז"ל

קצור מקצת כונות
האר"י זצ"ל .וידעתי נאטנה שכשנדפס
באם"ד היה ברשות סורנו הרב הנדוף
מהר"א יצחקי זלה"ה אשר נמצא בעת
ההיא בשליחוה עה"ק והוא השמיפ
הרברים עסוקים ,ולכן אל יתמה הקירא
על הרב מהר"י צמח ז"ל דקרי חדאופרי
תלה .ואחרזמן רב באלירי ס' קול ברמה
מהרב מהר"י צמח ז"ל וכתוב שם שחיבר
נגיד ומצוה באורך ואח"כ בקיצור ולא
הרשוהו מן השמים להדפיסו .ונראה שזה
שנדפס הוא הקצר ואפי'ה,זה הקצר לא
הודפס כולו :
[י
]בהרשלום לכמהר"ר שבתיוינמורה
זלה"העלש"ע א"תוהיה
תלמיד הDרב המו' כמהר"ר פארדIו זלה"ה:
[מ] בובלורנ הכמה (עיין56יס):
[ע]בודעביהודהשי"ת על ד' פורים
חיבר הגאון סהר'ר

הגיה מנחםציון

כי

יחזקאל

וט' כממס פלקיס לסלמג"ס פ'מ:
וס" גקר 6גחטן חטופס מכפר נרעם גדד (6כי!
טל ל'1כ6פחס נס6'1ןת'ך (תורנן וט" (6ס '-ג כגס  161סתריו
(דגל 1יסת:ג!6ת,טן מ(חמ!ת 1תי!6ת ס:מ65ות
!"ן
!רג ט!ג (ג'ת'סרקי ,ומת:
!סדין עמו 1ג" :טס' סנפייר!סיי
ס !גסס-י כ' גר' סמאן ס:גיז עכספי' ען:1.
ותחת יריטות מסכנותי גמ5
6יקס!' עגיך ומקוס גסת-י סס!סל מ!"סיס,סע ס(!סקר !נתב נס תסיס '1סנו 'חור
טסנ~פס(יקעת ס! 6גניג(יע ~ק-ק קר6ק:)6
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יחזקאל מג"ל לנדא זלה"הי)וישלועוד
תשובות כ"י .ותשובותיו מיוסדות על
ארני הפלפול והסברא חריפות ובקיאות
והרביץ הורה בישראל בספריוותלמידיו.
ואםבענין גלוח בחה"מ נטהקו,ם"םהחכם
בחכמתו יכיר מספריוכי רב הוא ומופלא
מגדולי הדורגאוןעז תהלותישראל
וגדול
ן תבחן זן!
כבודו ודי בזה ואז; מלי
ס היא -מה שמירר
ף]נדף 7נץרזהיי
הרב עיר וקדיש
מהר"מ פאפירש "1ל מכתביררזב"ילנו האר"י
ם
ויחודי
ז"ל והוא על תנ"ך ומאס
ריויש ב' חלקים
ונבואה ורוה"ק וגלגולים.
אחרים דרך עץ חיים מהקדמות,ופרי עץ
חיים מכונות ואלו נרפסו כמה פעמים
בווארשא ,ומנוף ע"חלא נרפס
אלאלקומי
תנ"ך בזאלקווא והוא נוף אחרמס' נוףעץ
החיים .אמנם לקומי תנ"ך יש כ"י סנורי
האר"י ז"ל כפלים לתושיה .ובין בנדפס
ובין בכ"ייש הידושי מהרח"ו ז"ל מעצמו

י

ם8רים
ר הקדש באור למררש רבה ס'
[לנז
בראשי' בדול בכמות

ואיכות וע' לעיל מערכת יו"רח)(עיין פ'
 Sb'ntמיכ( מגוונך נח"ל) :
עם פרח לבנון רפוס
[יי] נחל

איתן

ברלין .ועיין לקמן
במערכת פ"א( ,עיין סרם (כגון):
[סו] נךזלה,ליהושע שו"ת לרב'יהושע
ן בנדפס
צונצין.עיי
מערכה יו"ר(עיין ת' ימונע 5וג5ין נחש):
[ע'] נהלת אריאל פי' על מס'
סופריםטי כמ"ש
סם"ךבפ"ר (ע' מס'
סוסריס):
לקמן ם
ת
כ
י
ע
מ
כ
*ת
י
מ
בנימועיין
~ו]
'י"ד)

נהלים
י
ב פירש"י בחומש
ניס] בהלתיעק
ינחמד ובו השנות
ספר
ע
(עי'שעתיסוורות)

1

על ההא"ש הרבה אך יש מהם אשר כסא
הראים נקי ואינה השגה .והוא בנו של
הנאון הרב משאת בנימן ,ועם"ש הרב
ונהבררלי מ
משכנותיעקבדף קע"ב ע"א:
שםי'שחידושילבמרהםר:ח"ו ז"ל כ"י
י
ד
י
ב
שוזה להרב יעקב
["]נזירות שמשוו הנהות על ש"ע ניט]
היילפרין קובץקפן.
'א"ח ומניני
ארץ הזכירו הרבמהר.ם חאניז בספרו לקם
חיברו הרב םה' שמשון חסיד ז"ל נדפס
הקמח:
שנת הקכ"ד .ובמשניות אמשמררם
חדשות [נ]נדץלרזיעמוליאבני שוהם ררושים
שיש שם בגליון הוספות חדשים יש
מרבובנואשכנזיםיא):
חידושים
ם דפוס
הרבהרתממהלרה"ררבשמישעובן"ץחסידהניז/ש [כ ]6נהלרנ עזריאל היישי
ו
ק
ב
ובאגרת
ט
י
ישן :
הנו'~ :
מהרב f
השובה tאחת f
ש"ע א*חועל א"ה
[ינ] נזך אלהימ להרב הקרוש מה' נננ]נהלת
יג) ע11ן בנרפס מערבת
שמשון מאממרופולי
כ"ח כח"ק):
ן
י
י
ע
(
ז"ל הזכירו בס' דן ירין:
'
מ
י
כ
5
י
"
ר
צ
תותיי נהלה
הג"ה מנחם ציון

להלין יעקב

י
צביעי

) SDכ7סהמי היו כסקס  '6p~DN)lוכס ס%ח'יראות

 '7 )1פראג חקניו 1מסוו"ת כס תקעים ,וע"כ -5ט
 .גת"ו נס מסוו"ת ט-ם 6הר' ::מטל מרכס מקבס 1ס' 6גב' תק.:ג 76 'ff,ר:
תפוי!'ן ts)h 6!6
תסקסנמרים !מוגימן'נ
ן 6!11ז6מ.ר.ען וט"! תמת
6ו'ח ג' ך:תקכ! !רכמי.נס גגי5.יו
ובח' סלנג סי' מעכג.ן כעדו נכ! ;חס ע"ס גס 7:פס ס' לסגת (יון ,דורס (1'5ן ו '0177ס5ן"ח:
ז)  e~Dtסחרירחק ערך ג'!ומ גח1ס"מ :כ' כמקו! שפע מפי מג'8 '7מת כגס סגו-כ חור כ 1כסנפו וע' גוצה
מסתוית סי' .5ט 1עעת  )htncסי' ע"כ כמם (7קס "16מ ס' 6וחת-סס '.קג1'1 7-סף חמן ס" ד ,וכ' זכ5
ע"ס (ועריס
ט"פ סדין עכל 6ס,ר (סת'ר עכר סתמוס
גס'ג 6ף מיסיסמתיר'ס  D'nDDו:ימוקיס
מ,ס) 1סג6ון גע! פכרי 6מח טמ!7ימיו ע"נ:
נסג-ס ח"ן גס'ף סס'
'טכ'ן מ" 6ס-נ נבטל עזו
ח)  rfrtמח1גמי כסס-ן סג !17סג"מ 'נסכר כרמן ס!גרסטע ע"ס וע'

סי

י1

ירג'ס

יסתיר

עיי

ס
ירופורט ת"5כ וסק (מו"ס 6ר"י"ג
ן ס' מטין 6ר'ות ך.
פ) וי חי'

כפית

' 11י(ג5
במו"ס '(חק כטירה חד מבד"ריק

כסמים !6ף ?מגו:
ס )' IDDות" גס ס' 2יס יער כומתתת גגימן ומאת חסיד'ס סונף כמסרו:
.
מ
כ
יו-ר)!מ-.
ס כ.:מן !611ף
ק
מ
פ
י
י
!
מ
'
י
ר
מ
כ
מקר5ק6 5כ"7ק !י'פ:יק (יכמ"ך  ':חנ"ט)וכגי סו-ס
ומן
(ז'
ס
"
י
מ
כ
יא) למו"ס 'עקב הכרסס
ק
'
ך
כ
6
קל6ק:6
סס %"1מו"סדוד גק-ק וו7'6ס!וכ כסג"מיוחקחריף
 1'6תן"ו) :וסי' דרכן
יh
ו~שה
ילוי1סר
ו)6 'tג-1ק טרניגלן 7לוסיס ופ;ק'ס עס"ת (טפ %.7תג" )6ת!מ'מ (0
!1e
יב) !"'%ס סורר! גמו"ס מלס
1Gh .

ירי

ינ)

.1ן:
סרמ
גכס"ן הסרכת סטריס 16ת ע' עטרתונחית5גי !מו"ס -5ס כשסר"י ע"ן  19ס-ע *16ת 9ףעחיגו
י
פ
ע
ס
ומ"מ
'  h~h9pת"ו מטלת5כי ( D'~hזוף ת;" :)6וגן מגו מטמר
מנ"ר ורק :הגת:כ'  610טן -16חי

טי

כ6י
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[כג]נהיתצבי

פי' על אבותיי
):

[נט לחלת שבעה ות-ב שו"ת.עיין
בנדפם מערכת שי"( ,1עייןסו)מ'  Shtnbסכוי
ר ט"ו גח"ל :
,תימי
י שטרות
נוטחודינ

כל שמות המקרא
[כס]נעלוז
שמעוניוהתנאי' מסודרים
בא-ב ועל כל
טה
כי
שםבבמלוירהובממקדורםשהירכבןהנז
:
במקרא במשנה ב
י ספר שחיבררבינו נחמןבן
[כו]נדזכמ
נ בנו של רבינו חיים הכהן
והיה מצוי למהר"י קילון כמ"ש בשרש
קמ"ם'וי:
שים נדפס "")
ציד דרי
[ט]
ןהביאוסיר הדורות:
[גס]נקופנה בכסף לעטרתראשימורי
הרב זלה"ה שו"ת
ע"מד'מורים א"ת י"ר אבן העזר ח"מ
י
ובאור על תוספי הרא"ם .וחלק ב'כ"
שו"ת לעמיר מורי הרב [הנז'] זלה"ה
ובאור לתוספי רא"ם לסמ"ג עי' בנדפס
מערכתיו"ד(עיין ת'יום גנוןנח .)6-ואחר
זמן נדפסו שארית באורי תוספי רא"ם
בם' גסמקישרלמורי הרבז"לעייןיט)לעיל
בטערכת גימל(עיין גט תקומר) :

במרמיז י

נא

101

מצאו כתוב כמו ס' שלשלת הקבלה ומפר
שפתי ישנים אשר מעו כמה וכטהפעמים
ומייאבדהומן לברר טעותם .ואני הצעיר
בא לידי ס' כתוב על קלף ישן נושן
וכתוב שם דהועתק שנת קנ"ב ואומר
המעתיק דשם הספר ס' פאפי"ר שהיא
נייר בלעז כ) והספר הוא דינין מלוקטים
מה"ג והרמב"ם וסמ"ג יקב התרומה ואין
לו יחס עם מ' הנלבו כלל:

[]5במרקי החומש

הבינו ישעיה

הזקן הראשון
ממראניאני השפל וכני ה' והוצאתים
לאור ממקום גניזתם .ועוד וכני ה'
והדפמתים בקונמרס פני דוד ככתוב שם
בכל פרשה ופרשה בשמו ע"ש .והגם
שישאיזה דברים פשוטים.איידי לזומר
רציהי לכתוב כל הקונמרם כלו:
כתבתי בנדפס(סיין
][hSנכמדקי
רכינו יוסף 0נינ6
 )6*03שהרבהנמקי עשהפי' לכלואיכות
הרי"ף ,ואניראיתי נמקינ"י על פסחים.
ומרן בב"י א"ת סי' נון מזכיר נמקי
יוסף ממגלהפ' הקורא עומד ואותו לשון
ליתיה בבאור ההלכות ממגילה .ומוכת
שפי' מנילה הוא הר*ן ומרן הי"ל נמקי

ידליף

כ"י עלמגילה:
[גט] כם83ךנייד הוא ספר פסקידינין
ויוסף 0נינ6
פעמים .כבר כתבתי בנדפס(ע'יןינינ
קדמון שמזכיריםהפוסקיםל
הכלבו והוא
ויש מי שכתב שהוא
נ '1ee )6'0ההלכות ממוער קמן
מאומרהדעת דמפרנייר לא נודע מחברו הוא נמקי יוסף כאשר הכריח הרב יד
וס' כלבו לא נודע מחברו ובכן כתבו מלאכי בהוכחת מנולה .והתימא על
דוהו ס'נייר ואח*כ זכה לשם וקראוהו הגהותהרי"ף שבתמתישרים שהם מגדולי
כלבו .אבל  1peבשקול הדעת וכן תמצא ישראל והרב כנה"נ י"ד סימן של"ר
נמה פעמים לכותבים כאלה דמעו הנה"ט אות ל' והרב עיון יעקב בנדרים
בדמיונם שרוצים להבין דבר מתוך דבר .דף ס"ד שחשנו שפי' מ.ק
כא) הוא הר"ן
ואינו אלא נסקי :
ועוד ,שסומכים על כל מאי דשמעי ואשר
נמוקי
הג"ה מנחם ציון

ס,

ג"ק 1סעתק !כון סכס"י ,מס' כוס י61עזיו ע1רלין דחכ17ס '1fi,? 6!7 1יסו סונרים ולקנסי
ת 6ג1ת סו5
ע
ו6
!ו 6ו מס ס!קט מרג1תי 1נ1
יסג-ח וסגו' 6561גו וכ!6פןממטיו 'סררו ,ו:דסס ט"ו 'קר  h~nnooגר"ס זחלת5כי
וסס 67לגס פר-ת כמימת פלין ולנין סג16ן תי.1ט וסג"מ סטפטי! כב' ו 760ג:16יס יסס'7ס כחתייתן
,כין (ו מסח" !עטו סו1 6מת!יטין סלמת !למיתתו סננומחינם כטוית סלינוכבו ח"ו:
יר) !מו.ס "1ס בר' כמשן מגסן טוגפיסרר מקר6ק6תופיי סג'ח (1"17ת"ך) :וסג"מ ממחם מכסן גמ'1סגרעין
כמות ע! סדרגיטין טתג ע! ספח' ס!ו
תורס
וגו' :C'D
חריף
יסנוג-ותעסכומ6ת5ליומציג!:פ16י
טו) וגטסמטם'"סס נסג-ס ס"ן ונס ! 6גג'ר :דפס עט כקורנ!ססנ"'ט!גיגג
וע
וכ
טז) !מקס נמעין גמ1סר"' !יכ פ"ורמייסף ו"!:
כסלם קמ"ס וא' נ-כ גלזגו ס' טרסותסריס ע-ס:
1ע 71קורס
ת  ot~ttteח":6
יווע)"י) ~ff'nlמ:הס5י1ן גר'ימן ס' ננ'6תיפידי ס! תויות גת ע! סרגיתוע'סייט
יט) וגעס"ק ירוסן'ט ס' תר"נ ) ODTנס ח"ג מתנג1ת'ו מס י:טרס פר' מסרי סוגכ סטך ע"דפרי הדסוטרי

י,ס

תוקר

פ' קט:6.

געי

ס 1ך'6ס פט"1ליחס:
ב) וגסו טוססו""י! גג-ר ספ!"וססי'יוג'יןגב'  1"gDוכו' וע'פי' סמסגיותיריג"
נא) וכן 0פנ סת'ו-ט וגן פי' סס!ג1ת !'נטות ו!סגסזרין ע 6מפ"ם-~c'aס'געיתפ".ג סיג 1גס;"ס 6ס"ע ססשנ
ע"י* וכש"ת "0ן ס" ג*ג ס!0יע 97י' סרי"ף !ג"ק וג"ש סו:! 6טק*י ט'ס:
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מהר"ר נפתליבן מה' שמעון גינצבורנ
' נ"ז שהיה בידו בכ"י:
סי
ונדפס ם תם"ת:
ליבינו יוסף הביבא ז"ל
נכמדקי
חומר מגזע גאוני ספרר 5,ע]נצדץ ישראל 'להגאון מה' ליווא
אב"דמפראגנדפס שם
כך ראיתי בכ"י .וראיתי בדרשות הרב
בפראג ש' שנ"ט:
מהר"מן' חביב ז"ל כ הרב המחבר
י"חים שלו עד הרב [מ]נצהישראלכ"יכ"תנצחנומריקון
גם פשומ שכותב שם ה
צירוף חשבון והוא על
נמוקי יוסףז"ל .ודע שהרב
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כהב חידושים על כל הש"ס ומלבד זה התורה היברו כמה' יהורה מהללאל נכ"ר
עיד הום"ף וביאר כל הלכות הרי"ף .מצליח מלאקווילה בעיר פוסמורונו שנת
שע"ז:
והמיר מחנב רנר היימב"א כידוע;
ינו של הרב הנמקי [מ ]6נקודות הכסף והגאון
וראיתימי שכהב רר
א
"
ב
מ
י
ר
ה
ר
י
ס
ל
הי' מהר"מ ה
זהב י"דכהי ורע כי באשלי רברב*
והרב הנמוקי מביא כמה
י
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ו
מ
י
ר
ב
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י
נ
מ
י
ו
היה דפים חדש אמשפרדמ של ר' הירץ
ה יקורא אוהו הרננ"ר
נרר"ןראובן .ומזכיר הרב בי הר"ןלהרב שהדפיסו נקודות הכסף ואיזהענין משר"ח
הנמקי
וכנה"ג .ס' נקידות הכסף הוממם ממנו
המגיד בפי' הרי"ף למוער קמן:
שמדאל חיבר מהר"ש כטהדברים .וצריךהמעיין אם בא להקשות
[5נ] נכמדקי
להליץ על הרב מ"ז שיהיה לפניו נקודות הכסף
צרפת
ייו הרא"ם עצמו כלומר שנדפם בפני עצמו לתזות
בער הרמב"ן על מה שמקשהעל
בנועםדבריו אם עמד בזה:
ז"ל ככ)" :כמתלכנתי)[ .מכ] נקדךדרן ונכסף פירוש שה"ש
1
ן3ג]כמכנר*דונמיונדתהייו
ן לכמה"ר אברהם
[5י] נםג.ך חיק מתשובות חרב מה' לאנייאדו נדפסבויניציא שנת בשנ"הכי)
אברהםטיואההזכירו בשו"ת מוכה ושם בהקדמה כתב שהי"ל פירוש
ביתיהודה להרב המפורסם מהר"יעייא
.הורה וחמש מנילות וכתובי':
רה
ש על
3
דה קי"ג .והרב מהר א טוואה הוא
ו
נ
אמר
הרב
מגן
המחברזק [תגן ילטר*1ל כך
של הרב מהר"ש צרור הרב
אברהם שקרא שם ספרו
פרי
צדיק כמ"ש בהקדמתו לס' התשב"ץ ר"ת נר יפה שלרבי אברהםלוי כמבואר
מהרשב"ץ .ובם' התשב"ץ בסופו בחרק
בהקדמת בנו:
רביעי הנקרא חוס
המשולטהיש ת:שובות [מי]נרהמזרחי חיבר כמהרירישראל
מהרב מהר"אן' מווא הנז'
מאיר מזרחי הרב
יהרמב*ם (עיין סער המחכר.
[יס] מ' הנפש
פרי הארץ שו"ת ,באור לתוספי
מפייס):
הרא"ם לסמ"ג הל' חנוכה כ"י:
[5ו] ףזנפש ,מאמר ( -עיין [ P~nloמס]נךכמבדדן להגאון טהר"רליווא אב
ב"ר מפראג קונמרס
מלגו כה"ר).כגי:
בחנוכה
הג"ה מנחםציון
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כב) גוסס ק"וס' תע'ת שי'
מחסעותדע.ס'ג:שריסטטי
גפטל גןגין  o')rג'

וכן ערוגת מכסס ע( מס' ;נעות ומערסת ספירים ט( פ1-

ס וספעמיים ופס!כונ תקג'ג וכו61לס 6תלהג ותרמ" 6עם שור
כנ) גס לכרו ;"ט פוקירססי' ס' טפס:ימ
,קר (ה":6
נפתן' גל 6-טל''11ס "1נ )eD1לסידרג,סת"ו) ולעס נ' טס מכתתות(מ",סמנמס6סג:וי (ט'ר6ל 6ל"ו):
כד)
כה) גלפם ע"יגג ,סג"מ מוס ג-ן ס' תו"ע עס סנט ותפפת גפך מסל ועפמ"גיו'7ס"5'.ט סטת' ועת סק-ט,
זקיפך וגפ"1
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ית6ת'סגגספףן ט("סבע:ת'ק כ6ן ט'ע נתקרית (יון ת"* לע"ך ס" S5hסטרווסו*
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ן
;
'
.
ס
ו
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ספרים

מערכת

נב

א~
על מהטפרשים ונפך מדיליה יא' ,והרב
חדש פי'
כזן

בחנוכה בסוף ספרו אור
מנילה אסתר דפוס פראג שנת ש"ס :
[מי] נר מצוה פירוש אזהרות לר"מ
פיזאנמיונרפס בקישטנדינא
שנת שכ*ז וכתב שם שחיבר פי'ירושלמי
סדר זרעיםוחידושי מטכםקידושין ושאר
מפרים כחי:
[מז]נשאלדוד תשובותוהמאין מהר"ר
אופנהיים כ"י מזכירו
הרב מהריםחאניז בלקם הקמח שלו,וקצת
מתשובות הרבעלו בם' חווה יאיר ובספר
שבות יעקב ,וקצת מחידושיו נרפסו בסוף
י א"ח דפוס קושפנדינא ובתחלת מ'
שייר
ביתיהודהלמהר"יבןניסן ,אבל ס' נשאל
דוד ושאר חידושיו לא נדפסו .ונדולי
ישראל קצתם היו והירים שלא להדפיס
ספרי חידושיהם בחייהם .ובאסת אמרו
מן הזהירות שלא הרבה להזהר ,כי זה
נרם שנאבדו הכהבים חבל על דאברין
וע' בם' חזון עובדיה מ"ש ומעשה חזא:
) 1vhש"נ) חיבר
[תמן נשמת
הרבהפילוסיףמ'
מנשה בן ישראל כט) אב"ד ומ"ץ ודורש
פובומרביץ תורהבקק*ם אשר באמשמרדם
להוכיח במישוראמיהות רברי רו*ל בכסה
ענינים י)' וחיבר כטה ספרים נתמדים
כלשו[לעז לזכות הרבים ומהם ס'המכריע
ד' חלקיםעל הנ"ך(קונסיליארור) מלוקס

היים

הטופלג בחכמותלמודיותמבעיותאלהיות
ושם לו בגם' ופוסקים ודרשות האיש
היש"ר מקנדיא בסוף הקדמתו לנובלות
י
חכמה הפליג בשבח הרב מנשה הנו'ב
הואאישאמוני .אב בחכמהורך בשמם פאר
החכמים וצפירת תפארת עמנו בעיני
העמים מהבר חבורים מהוכטים .וזעתו
יום יום ידרשק חכמיהם האלהיים לשסוע
חכמתוונהרו אליו כל הגוים עכ"ר:
להגאון מהר"ר נתנאל
[מט]
ווייל הגהות על א.ח
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ומהא וח"ז נדפס מחדשיב
דץישר הצירו הרב לחס
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נרעישהיים

נוקית

הפנים בח"ב סי'
רמ"ד יגן:
[ג13 ]6עיבןרע ,וימנין דקרו לס' רבינו
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ע מעטפם הבור מופלא
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על קצת ספר
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ל h1Ot )4עסית ודורס סמיגין סררי מפרטיות (דירג9ורע ת
י!פו"מ גפת!י סירס גפו-ס יורתן  pD;'DDמש
(
י
כ
ס
ךסידר שעותירנ4ס מיטל סירןע5ך סנטיה:
סנ*פ שחגן ו" 5גספי' ס'יר
לד)  '7קומטך ס' כעהת"י ועתיק לף י":6
ן
ק
פ
ל
א)  '7מגסונססג"מ ועםס' מלפק  re)Sלצלחתיש ותולמתפגסוס(חיג'6.5טן.ס) וס"גקל 6טיכ
ספגוריי:
9 '9גל 5 qeltק 16ס( 6סנמה' גע %5ס" שכו ( 17'5%1וע-ס ככר
כ) '5ע ע! ס
FP~1פוסנזנלסו3פןיי7עיק"ם':6)6ךסיגיי
י6ק
(טגטגסתק'ס):
ילל פאס
 s')h'9גום(כ"פספי שקטנתע5סג9שע:עעס
*) ושד

עי

ותג*

(%י9ג7יי*

פי*9
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אצ

מערכת

ם

מפרכ"י ושמודבי אליהו ולא מדראליהו
ורובו סיפור צמיחת מלכי העוסמאנלים
ומלחמהם יהצלחהם ואביורייהו:

[י] סרר אליהו שו"ת מהר"ר אליה
א?פאנדארימובא בפרח
שושן עכ"ל מה"ד .ונדפס בקושמנדינא

מפרים

וזההם" הוא הכא דביאליהו שמתחילויגעששמ"א
נגימט ,הנא דבי אליהו כמ"ש רבינו הרוקח בריש
טפש:
דעו
ך נעלם מהם מ-ש רבינוהערוך ערך סדר ו!-ל
דפס,דר אליהו רבא וסדר אליהו זוטא בריות
גמרא
שני דייני גזלות וכוי ודאמרי גגמרא
תנא דבי אליהו כלהון בגוייהו עכ"ל ה) .וכן
הדבר מבורר ומבואר כי כל היא דבי אליהו
דומביפירתטי הש"ס או הילקוט או רובם הנה הנםוים
הגי בי הרי רעלייהו קאי הרב בחר שבע
ההיאדמייתי הש"ס בסנהדרין דף י-
ם הוא בסוף
סדר אליהו רבא אלא דיש שינוי בסוף .והנא
י
ב
ד
אליהו כל השונה הלכות דעל זה דיבר הרב ב-וש
בתשוגה הוא בסדר אליהו זוטא פ"א .ושד תישא
על הרב באר שבע ועלצם בקיאותו דאיך נתפייס

ונקרא סרר אביהו רבא וזוטא להרב הנז'
והוא שני שערים כדיני עיגונא בפלפול
עצום-ובסיפו שו"ה שייכות למור א"ה
רובםבעינונא .וחלקב' הוא קונפרם אשר
יסד הרג קצור מכל דיני האחרונים
בעיגונא במימנים וסעיפים ונדפס בסוף
שהוא תנא המוזכר ,בהקדמת הרמב.ם .כמקוט
מבהב סאליחו להרב הנז':
למצואאיה איפה הוזכר במשנה אוברייתא דמזכיר
אליהו לשם תנא 1
ו
[ס]מדראליהורבאו6ז
מא(ס(געיי'זסס)ד:ר הנם"לי
ם ראיתי בסדר הדורות הנדפס מקרוב
ו
ס
י
5
דף ע"ו ע"ד שהביא
הרג באר וצבע

]'1סדראליתנו
יהליהוזומא.
רבאואיסר
ה
הנאדביאליהו
ונדפסבויניציא ד) ושוב נדפס עם פירוש
זקיקין דנורא ובעורין דא'טא,עיין לעיל
מערכהזיין
(.עייןושקין אגורזונעורין 1(hah7

ר"1איך2י להרב נאר שבע בתוספותיו לפ ,חלק דף
צ"ב שכתב על נוחמר הנא דבי אליהו
דמייתי התם וז-ל תנא רבי אליהו אל תטעה לחשוב
וזה אליהו הוא אליהו הנביא אלא הוא התנא הרשום
בהקדמת זרעים להרמב-ם אצלחוני המעגל סוף פ-ז
ובו ,ע-ש והביאו בספר רגל ישרה .וג-כ עוד הרב
באר שכע בתשובוהיו קרוב לסוף הס' .והביא דבריו
הרב שיורי כנה*נ א-ה אחר רמזי הסוגיות בבאור
דגרי הכמים ע"ש:
רזה 4ימ,לה מחמש ושלשים שנה שתמהתי על
הגאון הרב באר שבע בזה דמה שהזכיר הרמב.ם
בהקדמתו הוא אליהועיבי בן הקף והוא שם אחד
אליהועיני ולאו אליהו לחוד ועיני בן הקף לחוד.
וכן הוזכר קם בהקדמות ו;רמב-ם פ-ב זפ-ג ופ"ר.
ועוד הדבר ברור מאד דתנא דבי אליהו
הוא אליהו זכור לטוב .והוא מאי דתגי
אליהו לרב ענן סדר אליהו רבא וסדר
אליהו זוטא כדאמרינן בכתובות דף ק"ו .ונדפס
ספר תנא דגי אליהובוויניציא שנת
ואס-כ
דגוראיש
רםי
בע
נדפס בפין יאס הנקרא זקוקין
" פראנ

דברי

ונמשך אחריהם והגיא מ"ש בפסחים דף צ"ד אצא
דבי אליהו ר' נתן אומר וכו ,ובערבי פסעים תנא
דני אליהו אעפ-י שאמר
רי עקיבא .ואם כדברי
הרמב"םכי תנא דבי אליהו קדמון איך אומר בשם
ח נתן ורוע וכף ע"ש .ותמהני על רוב בקיאותו
סיוע קשתו נסוג אחור ושתק להרב באר שבע
והרי בסמוך הזכיף ס' זקוקין .דנורא ואיך לא
זכר דהוא
סיר אליהו דמתני לורכבף ענן .והו מחי
קחמר ואט כדברי ההעב"ם
חטו הרמב"פ
הזכיר תנא דבי אליהו בהקדמתו או דיבר על זה
הלא הרב באר שבע הוא אשר חשב כי
תי
ן
יו
לש
המוזכר שם להודיה קאי וכן העתיק הוא אל
הרמב-ם והשאיר אחריו עיני בן הקף ופשוטכי
הוא תיבה אחת אליהועיגי ושם אחר הוא תזמר
במשנה פ-ג דפרה והוא בנסההנו אליהועיני בה"א.
אמנם הרב סדר הדורות הביא זה על הנושנה
בסמוך ולעיל בדף הגזז ע-א בלי ה-א .ולכן השב
דהוא אליהו לחוד ועיני בן הקףלהוד .וכן נראה
דהרב סדר הדורות חשב דמ"ש בבראשית רבת פף
וירא דף כ"ז אליהו עיני הם שתי תיבות ובן
הביאו שם .וברור כי שט אחד הוא אליהו עיבי
ועם-ש הרב תוי"ט פ"נ דפרה .ותימס עוד על
היבליט דהרי הרמב"ם אינו מזכירכי אם החנפים
שהוזכרו במשצה והרי במשנה לחיש שם אליהו
נתנאית ולא שם עיני בן הקף:
מוכח מס' התרומה ס" קליה כי תנא
י
ב
ד
'אליהו הוא מא שלמד אליהו זכור לטוב לרב
ענן ע-ש .ובמשם אחר כתבתי עוד בוא בס-ד ת?

,
.

ננן

מדר

הגייה מנחםציון

סע 6מ37ריו י'פ ";3ס גרס סהס 3ליקז 6ורקס ג 6פ"ם געל סנףיוסף 3סם ח 6-טיןיטקכ סכה קיק פחכ
דם" :ר '-:כס "7ס  1'"DUOונ! otO) .מתג'ת 6סו 6ו 61ידסג ,סיגף תנך ס"מיס( 61סדך גת 6:ד6"3
(ח6-פ"י) ורק מ'; הטפו"ן !"ן ס'טפ1יין 1כ'תיבות סט ע"מ 1יפת"ת:
ת יפקנ !ר"' (ו6,ט 1גשפ-לפשק
ה) יזע-ק דרים ככרי פע
ריך כס מלטסמסיפך ע"ס ,וגן גע!ס ע-ם גס'קס,
גסס ס' ספר7ס דמ'(6 :-:סו סוס סלית גמת'3ת? 6לכ' וע' דכ"מ ססוכיר 16יסi 1בסי'fג'מיסfס 6יוgס
זגקןסס%ר,,פוג 3חגמס יגרוס"ק וט-ג קר 15גפם 16יסו ע"ס וכסין וס  "6יכ16ר
*
ס6לגעע6סרוית(ננ 131ג"51ס6ור046611מ1סגסונף
ד76ס ק7מ ?6ד:6וו ל6יג1ן ת11ד1ת7סימ
 6ל1ה 6ה 67יח1ת (ט(מ 6נ
מ'
i
המנס'tnמ"ר:ג:(6סס' מפוכר1ד.ס?fד3גל"י'פ1סע1.ימ(1י'310'(6 6ת(מ,י1fג.6'1
ןוס כ(ן7 6מס 'פנס !#ט.ס )-3( offsפוף-ט)
)ah
(ג-ס וגו' ע ;-ורחוק מ6י( 7של דוס רק ע?-מכיוס סו:6
יישן
)ו(פמ"ס 3תך 6"3פ" 3ג1ס"ל ו:גנס סעכ1ד ס( ג" 6מיפות סמליהיותל נמ' מלת סנטוכן ) eoת"6ט;נ,ו,יכ
סלת עז טגכי 1ס'  p'hnסוס ע-ס סל'נפייך זסי'הי גמ6ססי
' ((6ף סחנרס' גזמן
רג:ליל* גרן ו5ש*
(7ת סעי? כפהגר פוס זכי;יע1ת 'סקג סס ג'  hlatפסמעתיק.11ע:

ויחסי

(6ל.ס.

גתי
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מערכת

פ

]םדר ברכשך(עיין מש"סמיוטגנורנ
מ
"7ס כסריס חיגר פי'
סדר טסרותוכו' כח"ג):
מהגאון מהר"ר
ןח] כמדיך
יחיאל אב"ר
דק"ק מינסק (ק6ר!סי,ס תקג"ט)
ובחלק התנאים ואמוראים הן הראנו
 1~4כהו בתלמוד ועוצם בקיאוהו דכל
רז לא אנסליה כאשר יסהכלהמעיין ושם
הגאון מהרש*ל חומר
נאמר שהיה
י משרש ההנאר' יוחנן
כר
נצ
מגוע רש"י ונ
ע"ב
הסנ
כתבדלשרי,שוהבניאדווןמזג"ללתעיצומחוסיןדףוכקתיו"
יבגוה
ב
דוכרנא ע"ש ,ועור חיבר על ד' ש"ע
ושחת ודרושים ום' המספרים ומ'
הכנוייםי
) וס' המעמים ום' אבן המועים
וילקום מכמה מאות ספרים וכללי הש"ס
ובללי חכמתהקבלהופי'פרקיאבותככהוב
בפתח השער ,והרגיל בו יכיר גדולתו
ב? הבבלי והירושלמי והמדרשים כמאן
ומונח בכיסהיהו והקדמתו הארוכה
והניראה והקוני הש"ס שאחריה וחלק
ההנאים והאמוראים מבהילים את הרעיון
מראית נפלאות ופנאי פלאית בקיאוהו
וחפ"ש מחופש בכלהו ספרי דבי רב אשר
היו עמו במחיצתו:
] פי' ההפלות בפרד"ס
[ט]כמן4ך4דעיךב
ורינים השייכים ומוסר
נדוץ ") להרב משה '1מכיר חד מרבנן
קשישאי בעה"ק צפת ח"ו ,ועיין בנדפס
מערכת מ' אות נ"ה (ע' ת' טסת  '1מגיר

ר,דדידרן

מפוים

ג 105
נ

זומא לגאון ,סדר עולם כללים להרטב"ם
סרר 'עולםדינין לרבינו שמחה .כמתבאר
ממ"ש בח"אוח"ב ע"ש (ע' 6ה"ו):
י
[ינ]כמרר עולם היבר הרמב"ם מכלל
הש"ם כמ"ש גופי הלכות:

[יד] מלך עדלם חיבר רבינו שמחה.
תלמיר רש"י מדינין
יו"ד) והרא"ש בתשובותיו כלל פ"ר מי"
ג'בדיני נחלות כתבובן פסקרבינו שמחה'
בחביר שלו הנקרא סדרעולם .ובם'קירא
הדירות כ' ריש דפ י"ח דרכינו שמחה
חיבר ס'דינין כמ"ש הרא"ש בהשובה
וכו' ע"ש .ועתה רא.הי באמור וההר
ו' שמביא מרבינר
הארוך כלל ס"ה אות
שמחה במרר עולם בדין אמור וההר ע"ש
כנראהשרבינו שמחהחיבר בס' מררעולם

דיני ממונות ודיני אסור וההר:
[ט ]1מרר עולם זךטא כהב מור'מ
בסוף ס'יוחסין
שחיברו רביתיוסףסיב עלם .ונצמחדור
שנת ההפ"א לאלף ה' חולק וכהב משם
מהר"ר סיני בר בצלאל שחיברו נאין:
עןלמרבאדזדפפאיא) נדפם
[טח
מקרוב עם
פירוש קצר אזר פי' הרב מהר"ר יעקב
בן הגאון מהר"ר צבי הנקיא הרב יעבץ
כידוע:
[יז] מדר רב עמרמ יב)היא ניהו רב
עמדם שכוהב המור
משמו ודלא כהרב ראש יוסף א"ת ס"
הרצ"ב .והוא רב עמרם בר ששנא ריש
נחך):
מהיבתא דמתא מחמיא ,כ"כ בסדר רב
[י]כמ41ך עבנךופה (ע' סרת"ט תסלע (;' עמרם כ"י ,ומצאהי כתיב שתלמידיו
תסס קורד1כירו נחל):
הברותו ונתיחם לרבם:
[.י ]6מדר העבור (עי'יכינו מעדים גסן [יה]מדרהנאיםואמוראיםמזכירי'
ס"ס ג"כ ר"ת וכו' 3ה" 6ט):
התום'
נ"נ] מדרעולם יש ארבעה ,סדרעולם והראשונים.והיינו שהגאונים כהבוסררזה
לתנאר'יוסי ,סרר עולם כפי מהשקבלו מדור דור (וע' נסוףסרות):
סרר
הג"ה מנחם ציון

יאין

ממינסק וגסס 9סש7תסיס

סונס פולוג  097:סדר ספרות ס"' ' '7.7סרג טוסר"ן
ו) ("51סטגלג סג.:יי
פטפיס
ס'ש ,מיקוות נפויס חזנות ג6ו (גלן ,י:ן:פ4וו גר (ט מס נ-ג נ
מסוגס'"י
עם
ח) סס פ" קס!ת  1"171לס"ס):
ט) וכס 9ד6 6ות3 1מ 0סוד מעגור:
סרוקת ורג'(1
ק ל-ס מלפילם לגו
יו"ד)סר" 6גסגכותיו רקס למחויט l'evוס רזם תקמיר לא"יוי
יולשקתו טסל1קח ס" סט'ט  nוגלמת* p~p,ן fסטתגל נ,ס 8חל' fססו 6עקמוספתיקיnלקמן
6ניג17לסיגו
ס
דןלוקח (ע"נ ס" ":ג כקת ל') גסוכילורכותיו הרוקח ע"ס וסליקת מעתיק סס דינ'מטייס
5ות כקת(סין
פס'מיל טופסילג 1לגזנו ספחם ס"ט ומסט ס" ("ט:
.
י
ס
ט
פ
י
נ
ס
ג
6
;
(
'
ו
ט
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י
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ו
ק
י
ת
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ו
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יח) ( '1גס!'6ס ס"ס) ועם 'עג"ן
טגני
ד,מ 6גיוי( 6טס סערות (ת:68
6ות י7'1מ"ו ;דפס פסס ר6נונס 611לע 6תלגשס:
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פ
מפריס
פערכת
חנ
קדמון בקבלה
סדר תנאים ואמוראים.הזכירוהוהתומפות (כו)סודהרזים
ו
פי
סנ
מו
ירו נם'

בכסה דוכהי ומהם בע"א דף ליה
ע"א ום' ההרומהסי' קל"ה:
סדר הנאים ואמוראים .כתב בספר קורא
הדורות דף מ' ע"א שחיברו רבינו
ו)סף טוב עלם שכ"ג מהריק'ו שרשק"ע
י
?ג ואיברא דקצת נראה כן מהריק"ו שם
בתוך דבריו אבלאינ
ו מוכרת .וכבראני
בעניי הבאתי בוער לחכמים ח"ב(סייןנסוף
ספות) דברי הרא"ש פ"ק דקדושין שכתב
ובסרר תנאים ואמוראים כתוב יר רבינו
יוסף טוב עלם ,ומיכח דהוא מהנחו~ום
והעהיקו רבינו יוסף טוב עלם ,ומשם
מניאים הסמ"ג והרא"ש שבא לירם מדר
הנאים ואמוראים מכתב רבינו יוסף מוב
עלם .וכמ"שאני הדל שם בועד ח"ב דף
ס"ת ע"ב ע"ש (עייןנסיף :(nlho
[יס]כ!רךועקרןשנפלהיריבינ
ואלחנן
'
הזכירוהו התום'
בברכות סוף דף ס':
[נ]כמן4י4י ושהרוק נדפס מחדשבברלין
על ש"ע הלכות נדה
בפלפול עצום על קטאי ובתראי ומסיק
לדינא וגם שימה על גפ"ת מס' נדה חברו
הנאין מ' אלחנן 'ר)והביאו בנו על מזבח
הרפוס וכתב שם שיש לו על ד' מורים
ועל נפ"ת ושו"ת וכיוצא:
[כ ]6כמו414י כמשנה עם"ש לסמן
במערכתרי"ש
אותג' במ"ר:

י

(עיין רכי "7ס ודע וכו' 3ח" 6כקו"ח):
י ~נגון):
[ככ]כמרר ההשמל (עייןזיז
[גג] מך! 4ה' בעניני מילה מהרב דוד
לירא בעל עיר דוד1
[כד]מךר ת (עייו ההזם) טז):
י ס5נגון):
נגס]כוהר הנקוד(עייורי

ציוניפי'

ר התורהיהראב"ע על כל פ'
(כז)כמו
איזה סודותכ"י :
(גס)כמךו4וון ,מפר הסידותלרבינויצחק
דמן עכו הניאו בנובלות
חכמה:
חיבררבי אלעזך בעל
(נע)כ!דרי
הרוקח וכןסודי רזיא
גיממריא אלעזר ,כ"כ בהקדמת ס' מגלה
עמוקות ,וכמה"ר וכנב ו~עא ממ"רר
לשערים מודוהעלפי הקבלה כתיבתיד:
((]מדכנרנ דדז 4להרב מ' דור שירירו
אחד מרבנישלוני"ו .ברור
שלפנינווהםדרושים עה"ח""'):
[ ]65מופרים ,מסכת סופרים נדפם עם
פי' מעין אריות נחלת
אריאל ד"פ שנת תצ"ב פירושיפה:
מסכת סופרים ,הרב בית
דסטכתדוסדופרעי"םח ס"
שס"ה כהב
מזמן
תנאים ע"ש ,ודבריו תמוהים דנזכר בה
כמה אמוראים ונם מאמוראי בתראיהוזכרו
שם רבא ורב כהנא ורב אשי' .ט) ועוד
ס"ת
נעלם ממנו מ"ש הרא"ש ם
דססכת סופרים נתחבר בדורות אחרונים
ולא הובא מדבריו בתלמוד ע"ש .ואלו
הרב ביתדיר מקשה על הרא"ש במונח
דםסנת סופרים סוסן התנאים ולא זכר
מ"ש הרא*ש עצמו .ומה שהקשה הרב
התסיר הרם"ך בס'יד מלאכי דף קע"ד
על הרא"ש שהובא בתלמוד ע"ש .עמו
הסליחה דאלו הברייתות מס"ס שהם
ם מההלמור
בתלמו האחרונים לקידו
םי במסבת סופרים .ום*ש הרא"ש
וקבעו
היינו שהחידוש שיש בססנה מופרים
לא הובא בתלמוד וע"ש ביד מלאכי
ופוק היסב ,והבן:

ייי

רזיאל

מיומא

הגיה מנחםציון
טס6יוט':
יג) 1עמ'ט גס' פרףיר"
ן  tפ' קג":1
*ר) %ט'"ס  Vל6וגע6סן גר5ע תקפ n18טכ"7ל בק"ק
י
י
ל
כ
h
יסלשס גוטלי"9 5פ:
"5
ייי סו %נשף ש' יקולוספ
חח
טו) 61ע ,סו 6ס' שז ס' פיחס לזלגוג
ללז
פו) ו6ימ  610ס'סידי רוב (מ"( fl"D11 6סוגל 6ח" 1כמטוך) גט 65גג"י כ516רות ט"מ(פיס()גסס
יי
,
פ
ט"סוכן נטת ח"י כפס1 7-ך'6ת' ססתק טטג! כוח"ט6כתיכ5ך  710סמרככסגימלקכ(יוי פרכם טד6פנוי
חמר קנ 5מקניו לגגן
סחס'ד עם קג(ת' 6ג' סקסן בעול פס'  h)hט1ל' סלג ל' 'hvtוגדילג'יפ
' ~) hDס'5
' מטעל,ן :soט65גיס
גססליס !מ7לג'ס ט"מ,
י
ס
1
ט
ס
6יכתג
ס
נ
י
ס
סגפי

ס' ס7טל  '91טטס'ק פ5ק

מורק
%טנ"ט שג5 6פ'( יו"ד ס"סז
ט)
יי)1ג6
י
תגו
*ס'8eo6)10ס'בכרנודכיח וסעס6ס
(1ל פקקת סטר'"ס 16ת כ')
רו
'ק
(ו
זס
רז
קסג
"'יטסות נט' 'רוטטת אש''7טטס 05יתדו
תס
יoith1 )!5ר.ליוג"ן שיקועיו ט 5מפ' מנ'5

*5טתגניי

ע"ס:

סטי

י

שישיי

כפיטת
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מ]3םיומאדפסקא(עיין תימתיכיס .בעיר איזמיר כמו שהראה בפ' 'ר ארון
א"ה הל'יידכה:
"' י'ש
]"1ממאדהייהרבחייםיעקב תלמיד
 olSnגח"ל):

יעיז

גלוזורה ליבינו מאיר בן
מג]כממי
פודרום הלויעניני
מסרות ודקיוק ,,כ"כ סדר הדורות .אהס' [ת]6הכהיכרן הכמימ להנאון מהר"ר
נדפס ונקרא מסורת סייג להירצץ כ':
נפהלי סמיכית
כמהרעי כלהמסכתוהוקראי נזם הקרטהלהירושיו
ז5י]ממכמניכםדאוריית
א כ"י ז"ל לברכית ועיין לעיל במערכת ביה,
י
ל
ו
כ
(עיין צרכתס'):
לברר הדבראי ד
ר רמוי דומב"ן בפירושו
ארעאאורדיריבתנאן:אי דרבנן ע"ר [מכ]כמכיריבא
8ס]
המהלדקמןיסט)l~SU6ת'עי)י:כוה [מג]כמכוי
כ!לע סרמכ'ן)י (ק
*בריני הפלה וסוער(עייןיורגז
מייוון 6גי סרמנ"ס 3ח*:)6
כא) פי' מלוקם
[]15
גמלוז בלילה מהמפרשים חיברו [מז]כם *123בהלכה למשהמסיני(,ע'סיקס
מופת הדור מהרח"א והם

שו"ת ואיזה קינמרסים על המורים:

הרב אברהם הכהן רפאפורפ ונרפם
בוירונה שנת שניד:

] מלת בלולה והרב המוכיח מ'
מ,
ליב והוא חידושי
דינים מהאחרונים מנורי האר"י זצ"ל
ומהזהר הקדוש מריש א"ח עד סי' רקם:
[5ח]וכלרזלבמנדזה מהרבהגאון בעל
מנחת יעקב כמו
מהדורא בחרא ועמו שמן למנחה מבן
כג) הרב מחריש דרך קשתו על הרב
אורח מישור סביב ד'מי"ד במקום אשר
דבר על מנחתיעקב .ובסה-דישערבובי
י
דברים בזהאין צורך להאריך .ורע כ
הרב אורת מישור בסוף שיפהנזיר עשה
מהדורא בתרא לאורח מישור שחיבר על
י"ד ושם משיב עלדברי שמן למנחה:

ועיי

תשובות ולקופיםוררושים
5[.ס]כמכש
להרבחיים עשאלבן הרב
הכולל במהר"ר בנימן עשאל מרבני
שלוניקי והרב חיים הנז' היה בעה"ק
ירושלם ת"ו איזה שנים ,ויש לו תשובה
בדין מתנה בזרע אברהם למורנו הרב
מהר"א יצחקי בח"מ מי' ה' ,גם בס'
אורים נרוליםבלמודיםהזכיר לשבח להרב
חיים עשאל ,והלך בשליחות עה"ק ונפמר

5מסס תסעי גקו":)6

חשוב ונכבד ושכונה( ,עיין

[חס]כמפר
סר1"36

סמוי נה"ב):

[תו]כמפר
י
ע
[מז]כמפר בעיקרי האסונה(עיין

מהרוה ועלאיסוריביאה'.

(עיין רכינו סעךיס גבן כה"ק):

סר7*36

כלוי 3ה":)6
[מם]כמסגי
* ברוב ריני הגמרא (עיין מ'
תס ן' יסייף נה"ב):
ר משירוה ותשבחות (עיין רכיט
[סט]כמפ
יהדס הוי נח":)6
[נ] כשכנך שירים (לר' עמנואל) (עיין
63ור ופירוע כקו" )6בגי:
[;]6גמפר שרשים וכללי הש"ס(עיין
מ' ונרסס ן' הגגי3 6ה":)6
א הוא תורת כהנים כד)
[ג]3כוכ2י
והרמב*ם כהב בהקדמתו
שרב חיברו ,וכתב הרב קרבן אהרן
י
כהןברי רש"י לא משמע הכ
בפתיחתו שמד
דרנה
דרב חיברו
ומה שאמרו קצה
יהודה ח.ברו וכד
אמרינן מהם מפרארבי
יהודה היא טעוה ,רמחבר המפר שנה
משנתו ומתם כר' יהודה ע"ד שאסרו שם
מתם משנה ר'ם והאריך בזה ע"ש כי)

הנ"ה מנהם ציון

עי

והרב

ס) וגגו ס"3וממתגר  5'DSמטלגת (פ' סי' ק.ס) נכסמסירתסיג לקורס  '7פיליג!'חק '-ו3לן'ן תק;" 6וכסופו
גיק1טי סטס'רת 1עמ4ס מפייטן נסקדפת גחופ:עין ספל גסלו,ו*ס!161 ,ס ס' סיג גתירס ( 610סל6 64געי5
ו,יומיס ) b'7DDתק;"ו) וסוף ג-ג ע( פסורס:
כא) '51ע 7ס' וס גקר 6טגחס ג1ו!ס 1גזפס (ט1ירו:ס;ניד)וגגךסגיה ספת' 5ע'( (16ת פ' קפ:)1-
כב)"5ן פגנו סר 3וגו':
כג) כ6ת' לשר גי :וגר סם ס' סברס לפג-ס !'6ס מתפיס
כר)  1"17ס"ס סס סנ"צו' יוחנן סריוו'; ו"ן:
כח) 1פ' רלי ועלץ '7 fe7ס ת1 6:ט':
נו) וגח  54,קיש' סלת שגסותנו (;'ס לרוג'ן ( 1'5ע"ג) פ:זס;סייוע ל.ע ע4סו
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מערכת

והרב יש"ר בם' מצרף לחכמה דף כ"א
ע"ב כתב דהראה להרב קרבן אהרן
כשהיה בויניציא מ"ש בת"כ פ' מצורע
(מגילת מצירע פ' ב' סוף פ' א' ע"פ
וישב מחוץ לאהלו) א"ר חייא השבתי
לפני רבי ונשקו על ראשו דמשם ראיה
ברורה שלאחיברו ר"ע או ר' יהודהכי):

במדר הדוחת דף קע"ג עיד כתב משלשלת הקבלה

זה.אאליבא דרן עקיבא והוא תלמוד ערוך

פז הנחנקין .ומ"ש שם 1שם הרג הוות יאיר דפיו
הראב"ד לת"כ אינו הראב"ד בעל ההשגות .כבר
בגיפס מערכת האל"ף ולעיל שם (עיין הראפ-ד
השלישי בה"א) הוכחתי להיפך .וכן מצאתילבמכתב
להרג הניול מגורי האר-י זצ-ל מ ,סולימאן ז'
אוחנה זלה"ה שכתב בפירוש דהראב-ד בעל ההשגות
הוא המפרש תורת כהנים כח):

[(ג]3ן83רא מזכיר מהר"י קולון שרש
קם"מ
א"הסי'י' ,וכתב הרב
שאינו ההורה כהנים אלא ספר פוסק
שהיה מצוי אצל אנשי איפליא ואינו
בירינו ,וקרוב הרבר שכונתו על ס' דינין
שקורין לו ס'הנייר כמ"ש בח"א מערכת
נון (עיין ס' גייר) ואפשר דמהר"י קולון
לא רצה לומר ס'הנייר וקוראו ספרא כמ):
בזהר הקדוש והחיקויים מזכיר מטרים קדושים

ומביאו מרן בב"י
מור וקציעה שם

שהיו להט רמתםפ

[גד] מפראיאדם קדמאה ,הו"ל ליעקב
אע"ה וספרא דחניך וס'
יצירה דאברהם אביני ,ים"ד) זהר חדש
ד' ויניציא פ' יהרו דף ס' ע"א .ובזהר
ח"ב פ' יהרו דף ע' ברוא דרוין אמרו

פ

מפרים

רףקל"ו וקל"ז הנז':
כשנוקא דרב ייבא סבא ,הוא רב
[גי
ייבא סבא רריש פר'
משפפים בזהר הקדוש ער דף קיד ,וע'
בזהר ח"ג דףז' ע"ב:
ן בסדר
[גס]כלמרא דרבייירא סבא,עיי
הדורוה ובהקוניןז
[גס]נמפראידב כרוספדאי חסיד לבא,
הוזכר בתקוני הזהר הקדוש
שם (דף קל"ו וקל"ז):
[ס] כלקרא דצניעותאיא) הובא בזהר
הקדוש סוף פ' הרומה .והרב
האר"י זצ"ל פירשו וזה נמצא מכ"י
הקרושה כן שסעתי מהמקובלים שראו
בכתבי סהרח"ו זצ"ל ,ובהקדמת ס' בן
דו
דקכתב שהשהיתו וההעיבו בהעתקת
יבה הנו' והפכו דברי אלהים חיים ח'.1
והואז"ל בא לידו הפי' הנזכר נקי ובר
מכתיבת מהר"ר בנימן הלוי שהעתיק
מכתב מהרח"ו ממש .ובס' עוטר מן
להרב מנחם די לונזאנו סי' י"ד כתב
דפי' ספרא דצניעותא עשאו רבינו
האר"י זצ"ל בבחרוהו ומקשה עליו ע"ש,
ובם'בן דוד דף כ"ד הרבה להשיב ע"ש,
והכל בכ"י חוץ 6ס' בן דוד שנדפס .ועוד
נדפס הור סלך פי' לספרא דצניעוהא:
][hDנםפרי' כתב בספר בית דוד פירוש
הספניות פ"ר דמנחית
הוא על במדבר ודברים
משנה ה'
והביא מהדעסרפורךי ושפתי,שנים .לא היה
הוא טפורש ברשש
בצסרניהךדרילןזהדףכ
יפ"ו ובהקדמת הרמב"ם.
ובעיקר דבריו הם דברים קשים רחשד
ו זהואין זה
לגאוני עולם שלא ייע
כונתם ,וכבר הושג מהרב שושנים לרוד

ספרא דאדם קדמאה דמתמן אהמשכא
ספרא גניזא דשלמה מלכא ע"ש:
[גס] ולפראיסב המנונא סבא .הוזכר
פזהר הקדוש ח"נדף ז' ע"ב
נר"ו:
ודףר"מ ע"ב ודף רס"ב ע"א ורף רמ"ח
ע"אובתקוני הזהר הקדוש דף קל"ז דפוס מתםספריר'שימגע)ון,הכי אתמרבסנהדרין
קושכנדינא:
דףפ.ג ימה שכתוב בכריתות
[גו] כ)פאאיחנוך ,הוזנר בזהר ותיקונים והליכות עולםסתםספריר' ישמעאלפ"ס.

ובילדותי הרגשתי בזה ואמרתיאאללכהלי

נכמה דוכתי ומהם נתקונים
הנ"ה מנחםציץ

ב ),ע' הניגס '7ס ינשה ע"ג שטעותי"ג ט4ס:
גח).ונ"נ יסדה ט' סמ'ף וו"! ונגל גתגט מן ס'7גיס 3 1110ס' גס 5ס(סס סתגרט גסטלסירס
י
ש
ג
ו
מסי' ספכ(סיסכית (ס-ו ט"ג) וגן מספגותיו (סלפג"סט.ג פס'גויס ס"ס תמ"ס ססוגן כתגת' גסי ש"ג
ססר6
טס סירוסו ,ופ"ר גס'
ת גריית6
,cyeויגריס ל 6ג 6גדפ'ס טד כ'תיג"ג גטיר זי
"ס ש'סריגיו קיסט( 1"( ,6ר16ת 1ס(קרנן iיfז~יgקlו מוגירו רק הג'ש"טירגיות סר*סזגות ותו סזס,ת""*יויס-ס
י סססר ,6רוגעת גוססג.ו6רס 6סי' י"ס טסכן ע 5ספסרן):
נפ),עס"י5ט16יתסרגיוך"ןלפכי"ט:6ע"י טחגט'.6ז'וני
1tDSnי (י
' סק":)1
לסזר)1ת1ס'  '0ימרס סו( 6ר' 'וסף גן
"נמ"6ון טסו*"'"וו'165ן )5 tPfilp,1ש" לט טני"8
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ם
מערכת
אל הנרולים לחזות בנועם אם העלו על רבינו הלל ,נ) הרב קרבן אהרן )7 ,הרב
הס' לתקן את מ"מ זה ומאז פשפשתי ולא משה פראנקפורט ,ה) הרב חיים תבריא,
מצאתי ואמרתיאולי היה פשוםבעיניהם ,ו) מורנו הרבאליעזר נחום,יה'  )1מהר"ר
ואתר שנים רבית נדפס ס' יד מלאכי פאררו ,ה) הגהות ופירושים מהרב
סולימאן אוחנה:
המשובח והמפואר להרב החמיר הרמ"ך
והנה מציבלוי"ר ותמה על הגדולים שלא [סג]כלכורי דבי רב פירוש ספרי
להרב המופלא
העירולומר שפ"ס היאוהאריך בזה באות
םהר"ד פאררו זלה"ה ,ומביא שם פי'
תק"ג ע"ש:
דהרנ קרבן אהרן בהקומתו לבאור ספרא שהוא רבינו הלל וקצה פי מהרב הגדול עיר
הורתכהניםכידישמי שאמר דספרא היברו וקריש ס' סילימאןן' אוחנה ז"ל ומפי'
ר יהודה .והרב ז"ל דהה דבריו דהרי אמרו
סחטת ספרי למורנו הרב מהר"א נחום
'
מבשינהרבי מאירויצוע שרבינו הקדושחיבר המשניו
ושקל ופרי על דבריהם:
והוא כתב סתם המשנה לדעת ר' מאיר וכן ספרא
המחברוס"מ הברייתא לדעת ר' יהודה ע-ש .והנה [סג]
י זךםםא היא ע"ד ספרי
י
ר
ז
מ
מ
כ
לדעת האומרכי ספרא חיברור'ליהודה משום שאמרו
שבירינו אך ספרי זומאהן
שחיברו רן
מתם ספרא רן יהודה .ה"ה יאמר בספרי
לא ראינו הס' בעצמו ,וגם רבינו שמשון
שמעון דכך אמרו סתם ספרא ה יהודה
ם
ת
ס
ספרי
י פ"ק רחלה משנהח' בתיך דבריו לא זכר
ר' נו'4ויו ובחרא מחתא מחהינהו .ואני הדל
ת
י
א
ר
בספרי סוףמ' שלח דמזכיר ר' אומר זו קדושהציציה שם ספרי זומא רק שהילקוט מביאו כמה
ובסוף הפרשה מעשה באשה שבאה למדרשו של
רן פעמים ,וכמדומה שהראשונים מזכירים
וייאר לג) וא-כישתקע הדבר דספראחיברור'י
עשההולדרה' ספרי זימא ,ומה שחשב ררבפני משה
וספרי היברו רן שמעון .דהרי בסכרי זכר
פי'ירושלמי בהוריות דףב' דספרי זומא
ורו חייא וצדקו דברי הרב קרבן אהרן:
דכמעין יוגמא כה דבר הרב יו-ר מקאנדיא להרס הוא פסיקתא נראה שאינו אמת וספרי
קרבן אהרן עגמו להוכיחכדבריוכי
בספראב זומא לחור ופסיקתא לחוד כמ"ש אני
פי טהרה אמרו אמר ר ,חייא השבתי לפני רז והר עני בשם הגדולים ח"ב מערכת פ' אות
קרבן אהרן נשקו על ראשו כמ"ש בת-ג ע"ש
כ"ג (עי' ססיקח )6לי):

ספרים

גה

ה
י

(עיין

ספרא):

ם יהרב עיר וקריש
[סד] ולפרי חיי
מהר"ח נפוסי
ז"ל כ"י פי' על ספרי ומכילתא הזכירו
בס'
הנחסד שנות יהודה הנדפס מהיש

ייי

ךהרמב*ם כהת דאב חיבר ספראוספרי .לדגויוד
קצת סמך לדבריו דחזינן דר' יוחנן
הוה ידע ברייתא דספרא כדאמריגן ביבמות דף
ע"ב א"ל ר' יוחנן לריש לקיש ראיתי לבן פדח
הגבורה .א-ל ריש לקיש
ורורש כמשה
לואיוושדבידית היא מתניתמאפיהיא והיכא הני לה בת"כ פי' על הטנילתא להרב הכולל רב
נפק רבי יוסנןשנייה בתלתא יומא וסברה בהלת נהוראי כמה' יהודה נגא"ר נרצו אחר
ירחי .ולדעת הרוג-ם א-ש דכיון דאב
סדרםהואכבתזיה מרבני תונס עיר המהוללה יע*א :
לא נתפשטובימי רבייוחנן ולא יועם .ומי
קורין התוס'
יש אריכות דברים ובכסב,ר שרפים עומדיםעל דברזה ][oe
ור מלאכי אות רנ-ו והרב
הרב ההסיד הרמזיך
והרא'ש למס'
ההסיר מהריי ף מאמון שם ואגם-ל:
סופרים וכיוצא ע"ד ברייתא שפירושה

יא

כלמריבם דזיצדניכם

י")

טפריז כמה פירושים חיברו ולא נראה חיצונה פי' חוץ מהמשנה ,נם אלו ספרים
שום א' בדפוס )6 ,הראב"ר ,נ) חיצונים כלומר חוץ מהברייתות שלרבי
חייא
הג"ה מנחם ציון

לנ) וגן מכו סס ו' 1 letchtר' (,.חן כא' כ"מ .ר' חי':1 6ן  o'nhכר' '':6סי גפ' גם 6טים "!61ק לחכרו
(לסח ר' כמכון 1כמ-כ גס' סייתסין ט-ס ספסר זתגי( 1דכת רכב-י 1מ"ם סג16ן געס"1ת  (610ומסיג
ג כקר"5 )1ע"ק:
גסק7מתו !ספרי(ינ'
לרץ 1כיג סרג סמררי גפתיחת( 1מס' תגית ע"ס:
רה) 1סי'ג1
' 'טקכ (ח,ס "51ט לגיח כ6ן נס ספ '.סטי ה"ה !מער-ח כפוס' :גסג,1ג6 6ת"ו כסמוך:
סיט רסי"ף,6מס' :געיס הנר גססכסי
11 .ט 6וס?( 61יפן מט"מ גכסר .סג,דגו פ'
לו)
גכסר ,וגן גי!ק1ע 31 ocיל1ס!נוי
6י' יס7י 6גכטרי  D'vnD1כס י-ם ,יגר '":ס:ג7רין(כ.ט ע )6.כ' מ6,ת' מוס".מסם!(6מ
 5',גן!גילוי
נכס כסי' ס'ר1כ!מי וקירץ:
כ!ג: '!161 ,1תג1ין גס סי! 6ססר' ו1ט 6וכן קרצו
*7ס "! 1 '6ג) h~)oa
גסס כסרי סיר!:1ט' 1גמ!.3 65ק1ט גססכסרי ו'ס166תעי-ם וכרמג"סקריו 3ססץ,כ'!ת6אר"י וע' סי'
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ס
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מערכת

ט11
חייא.ור' הושעיא והיס
ופתא א"נ חוץ
לתלסוד יט :
יועררה (סיין יגורס 6תרון
ס]1כלנזר
,

ם8רים

ם

לחיוב
כסו מהרעיל על חטמיך מהשב
~כיוחא בלשון וא anto1 .על אשפר
snו
aר
ומ"ש הספ
שחם עסוקים בו וגמגום לכהוב הסם-ג וכיוחא
כותביט הספר:
לטי):
רזרר!ץיש בהוך סוהר הקדוש .וחל
(כ)
,,,4ן=,ן
תתמה דכל הזהר הוא סוד
י
א
מ
ו
אולמייהו דהגי קראו משתוהםטפרי הורה .כי כבר
חגאון הרמ"ז עמד על זה ונטן טעם לשבח הביאו
כספר מקדש מלך פי לך לך דף קכ* 1ע"א חה88ר
ע"ש באורך:
ונניסלנהובבפירושם

קתמרםאחרון
א,
טפריידשמש"י"י'"

ששזרי

הגעה מנחםציון

ל6( S~cntt )8ות פ' ס'נ) כסס מדרפ לכס קרח פ"מ מכיס מפס פרכות פ' פסגח1ן 1ט' וענפות 6ין פספל
ס ס6חי1זיספסיס זגוגל גס גפן
gffgתתכלסיתגי
סיo)e"6היטווס ת"ס ,וו'! טר'6ס ס' ס"ת דמפ' סיפליס ג
: 6
 o'h9ehופ' גלכ" ס" תקפ"כויע.ל טון 16ת ס'סי'
ש**4פ!88אש4

סדרתנאים ואמוראים

אמר הצעירהיד"א ס"מ ,הנההתומ.והראשוניםטביאיםראיהתסירתנאיםואמוראים
בכמה דוכתי ,ומהם ההוס' בשבועות דף מ"א והדא"ש שם בפסקיוובתוספותיו,
' ההרומה סי' קליה,
וההוס' בסנהדרין דף כ"ט ,וע"א דף ל"ה ,וחולין דף ע"ו .וביז
והגהות אשר"י פ"ק דחולין הזכירו פרר הנאים ואמוראים דברים המצודקים1 .
י
ר
ב
ד
מ
הר"ן בחידושיו לסנהדרין שם דף כ"מ שכתב וז"ל ובתוס' כחבו דטצאו כתוב בסדר
ר הנאים ואמוראים והנם
תנאים ")ואטוראים וכו'  'e~yנראה שלא היה בידוסי
יו בספר קלף כ"יישן נושן ולזכות הרבים הדברים
רחוקים  :ואני הדל סדאת
עהיקי"ם כסית שהן ,רק אחלקם ביעקב סעיפי"ם שנית"י והיו לאותות ראש* פרקים
עדרעיר לבדו להתריוחבין הדבקים .והגם שמקומו מוזכ"ר בס' הכללים אשרידי
הכן בעזר משדי שוכן שחקים,שהייי מצוה לא משהינן אמרתי אעלה מתפ"ס ועולה
אשר לויקים במ"ר ;)5
אכלמהם משנהרבימאיר,סהם,זיספתא רני עקיבא ולאחר טותו נחלקו על
דעתו נ)ז
רב נחמיה ,סהם _ספרא ר' יהודה בר
ל
א
ר
ש
י
י ,פתם פפר 4ריש בן יוח"; ב2 ,נ אסרבן עזאי כל
אלעאי
י
נ
פ
ל
י
מ
כ
ח
מקליפת השום חוץמן הקרח הוהומנו
א
ב
י
ק
ע
א
ב
י
ל
א
ו
י
ה
יכלהו
ם
ה
ו
י
ב
ר
ד
תלמידי
עקיבא

היד"א

(ffדאנב רהטאי אדברה נא וניס שלשה גלגירים ואני אמרתי בהפזייינשאבנישאי דאיבא כמה מיזע
שחל עליהם חובת באו-רגפייי טהר"יעילואיער יצא בצגה הרואה אומר בפקאן ואולםאיבו
השתא לאאישתלאי .אלחרלאובלבמיצאי בתישתילאיאגב טרדאימגודחתוצאימחגובאי מגואיורביעי.
תקיליאלי כוליה
דומצין רחשתי מבניתא דרישאי עד טופרא דכרעחי .לא מצינא למיקח ולא צילאדעתאי.ו
וצי דלבאי .ברם "זו 1אואי הא בדבר"אמילי קטרי אגב רהטאי ודיני דאקראי נמירי דלא
תלמודא
ול-א .לך ה ,הו"לתי לך קראי לךהנאי רפאני הן והארעיזי בתורתך ריב נהוראי ס-ר:
עיבדבכתס
,
ה
י
מ
ח
ב
ו
ה
ל
ו
כ
ו
סתם
ם
ד
ו
ה
י
ספרא
א
ת
י
י
ר
ב
ם
ת
ס
סתם
ג)  DnDמשצח ר"4
ספר רשב"י
תלמידי
רבי עקיבא ואת רבי
יא חיו עמו גדורו אלא
לא ראו ,למה כי ל
א"ע
דר"ע הם איפליגו אליבא דרבי

לקימי מנחם
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 rממסזור'יפקי לפלאי
ששתי לחס פוגי בטלן?פיר דגריס1 ,ס פג'
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* סחו!ס ,ספרת"ל6ינס'ל ,גו"ןסגים עמול:
(גתונ (3חי!ס ,ו6כ6סיס 56סייו"ן
 1פס
סני 6ג"כ סררתו"ע ס6ו
t'Pes
ירחק פסעת
אג)) ו1ננןס'המתל!י!7וכתחס מזר ט1.ס וו'נמללוכת'לולפ"ויכגז''סג.נ קגס"לד6ספט"כ וגרס"' גלם פשו פ"6וסתם פגלתם יתפשט
וסיס פוח ומניי ח 6וס' יט 6ע-ו'1י51יפי ס 9פ'גס.נ וגגפג"ס 3סקזמהו:

נם

י'

