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מערכת
צ ]15ערך להם הס הגה
קאשטרוותהרבר'מהר"י
על

ש"ע

ונדפם בקושמנ
הדינא ,נז) וכמרומה לי
שראיתי באיז מקום שהרב "1ל חיבר
חבור באורך על ד' פורים ומשם חפר
אוכל וחיבר ספר ערך לחם ,והוא ע"ד
מרן ומורים שחיברו באורך על הטור
ואח*כ כתבו הרינים בקצור ח"ו):
ערך לחם על ד' ש"ע בספר פרח שושן
מהריק"ש בספר ערך לחם ,כ"כ
סדר הדורות דף קע"ר ע"ר ,וכבר נרפס
ספר ערך להםי"ג שנה קודם פרח שושן
אלא שלא הגיע לידו ולאידעו:
ם שמירר הרם"ז
ן5ז] זגרכיףזינריי
כ"י באורך
והיו לאוהות מאליף ער הייו ,ועיין

מפרים

ן

 sfftכ
"
מנ"רשהץ)1בשהו"הגפוחס"קיבםריש מערבתד
אותו
(עיין ד

קוראין
ספר הדברות:
מ מאטר העתים א' מהמאטרוה
[ק]ערצי
שחיבר הרם"ע ז"ל ,ונדפם
לבדו ואח'כניפס עם פירושיר' יהורה.
ום' העתים לרכינו יהודה בן ברויתי
ן ח"א מערכת יו"ד אות
אלברצלוניעיי
ה' ) l'spרכינו יסודם
כן(רזי5י 56כר55וני
נה" )6בם):

נח]עט-ז

קרנמרם אחרון
שמזכירים הרב ט"ז והרב שיד בישר
הוא לבוש ל"ד *נקרא עטרת זהב

בגולל אור:
ן5ח]עשרדץ
S
h
l
n
n
ו
ג
י
נ
ר
ן
י
י
(ע
1ב] ע"ש שכותב הממ"ע ורעמיה כח-מ טא לבוש
ר
נ
א"מ
ס
ס
ר
:
)
ב
"
ה
נ
שנקרא עיר שושן ,ולא הוצרכאי
ת5גיוויירי
wa
אלאלנערי ישראל ,והגם דקינטרט זה ק
רתאותכיו והיו
צ ספר שחיבר ועד לחכמיט חט החממים שאני מזכיר ב
[5ע]עעטרןצ ףץדיבנרדך
הדבריםלנערים חבאיט בית ועד לחכמים:
הרב העמור
ועיין נסמיך :

דברים

פ*

נ ]6פארהדור שו"ת להר
ן
באמשמררםמב'םננמדצפאסוו ני] פרות ופורק
'י

לרבינו סער*ה
גאון ע11ן

נ)

לעיל מערכת סמ"ך(עיין ר'ס נלון כחש):
צדק קנטרם קמן מהרב
ןס]
שפתי 4הן ונדפס
נ'פעמים והוא קצור המצות לדעת
הרמב"ם בלשון הכתוב מסודר יפה
י השבוע:
ונחלק ל '1ימ

ששפורמשעיברל' ערבי
בננזי הרב מהרעי
יהועתקו ללה"ק .ואני הצ ראיתי
נכ*י תשובות ה
נררומלב"ם ב"ל)ש:ון ערבי
קובץ
י
"
כ
יי
צכ]*2:צ4דחרננדץ 560קת 6תלו) להרב
מהר"ר פרץ
יי
קט
שנ
וו
םבס
ל
ר' חנינא סנן הכהנים בפמחו
אדם יחמיד לכמוהו ב5ל שבוע וזאת
ומרי מענין לענין:
י
ר
ש
*
4
ד
התורה היא העולה כאלו קיים המצות
) ב)?
שאינו יכול לקיימם במעשה ,וכבר הזהיר הרדב-ז
ןנ] 8720ה צדד (ע" 715תעויני
עי
הגיה מנתם ציון

הדעיך

גז) ס' !הדס (מלישם 1גפ 5ספחות סנםפסג' גססגי 6כפן פרך !חס זגל גסס סג"מ סיעכודעו פ 5פלןנ"י
כס' נדקמכית  651סלפ* 6ע"ס:
) DD1ס"ט פס ערך 5הס וטוגדגתוע"! ס' כ6ל סיטג ופ"ר סי 6ס' '3סקג:
גח)
וו%ס-סיוס פקלוכ )( hph9pתלס"ג) עםספינת 'קלתן 5ת6-סוי
נ )8ג
 5ז'ג' עילוליתחומיו ועירוג'ח,ר'ת וסיחופי
א) ויפת גרפס תפוגת פ6לסדורגפ,מ a'iDt'Sסםמ סרפכ"ס 61נר )4סרמנ"
סג,ע P1~h 111חיטןימ6תר חתס'פ
"ס1טת שגות שלטניס וג ות!מי
 Pt)')hית
טרקי' 1ופרק' ~ rriiומגית
סעטל ומקפל
f
o
n
ן )
מתריסוקז1ספ"66פלומ
ין
קפיזלטת חו"ק 5כ:ו גוגפילפל  50סגפם !ת5מיזו סר"' עיי
ס:פ:הו) אגרת קג6וו4
פחם? זולוופקחיתס'יכ:
ו בזותס' מפולסוצוי ר3רי4יקליס ,פתילים כסטירים ,יכלירסרוגיםטוסיריט4
ב) אוך 6קפיס
שתר קנסש % atpnא נ':
י' ס6פ1סת ומדשת:
5ס
פעל  '6מ
גד)) ותס
ד
יפס עוז ספעס עסג16רמסיךטל  1'9ד" 1פגסנזת ססת*
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פ

א א הליחום ע %ח  %שיט ושחיג "Sg
ן מצות בקו-א) (ובפקומות
ריש והצפת פ'םיעיי
תחרים בסיד:

מפריס

שניס

מה 198

[ינ]מף
היא ספר כמו ילקופ
חיש הקדמוה מרו"ל
במדרש רבה פמודר לערכין מאל"ף ער
תי'ו חיברו הרב מ' עקיבא ") ומהר"ר
זעלינמאןפו"מז"לוהיא ס'מועיללדרוש:
נינ]פירוש האדרות(עייומסיור

מ] %רתיומת והרב מהרעי סאמינ"ה
י על הרען כתובות
וחולין ה) וקצת מוניות והיה רבו של
דינ כנסת הגדולה כמ"ש בנדפס
יעקב מ6ר6ני גחל):
ם ננננסתי 3ה*,)6
שערכת דוית (ע' חיי
ש
"
ר
ה
מ
ל
ע
נ
י
וחיבר ד
מקרנךדייאמיןועללההרשמ"ע ,הנראה [יי]מ3יררשמגילתאסתרלר'זכייה
אלנאה
ן' סרוק
י
פ
כ
ו
מס' מצרף לחכמה סוף דף פ"ר נראה
(ע' רניט כנרפס '1טורק 3ח":)6
י יימד נאון מנחת
שםהר'י מאמיניישהירהיעה"שר:בו של מהו"ר [עו] פ153אךש יה-
יהודהסיף פ' סשפפים
מ]
יוסף היברמנהדריבם הומנחדבפרס נעי]פירוש דה"י שבירינו,עיין לעיל
י
ר
פ
מערכת סם"ך אות פיז
בזאלקווא שנתתקי"ווער היום לא נראה
ן כס"ק):
(עיין רניגי מזריזניו
בקרב מחננו:
ט על ההנדות (עי' סרסכ'6
ףז]
ע
ל
ר
י
*
כ
ק
ח
צ
031כפלאשיצדזק מהרירי
י
פ
נ
ו
ר
ו
פ
מ
ל
מכר55וג 6כח*:)6
א
פ
ו
ר
ה
ו
ר
י
ב
א
ש הושע (עיין ר"מ כן 56קנ7
פירארא ח'יבהררבהבור גדולעל סדר ףט]ולירו
סקי נה"ב):
וכלל בו אגדות דיני
ם ההלכות (עיין רניט 6כ6
םפוסשש"ס [יט]
ת
ר
ר
י
ק
ס
ופוסקים ותשובת אחרונים בד וב"י
מרי 3ר יוסף כה"ת):
ש נ' הלכות (להרי"ף) (שען
נועשרסווךעותוספורהיכלהכלבלסידםר ואכ"יבו.צאובחכיתדיובשתיםו [כ]סנירד
סרי"ף ן"ס ודע פסרי*ף
חיבר על כל אות פשר א' ועשה עוד
וכו' כה":)6
מהדורא בתרא כמו י'ב ספרים אחרים
[ ,כ]6פשפוש על הלכות אישות וקצת
ת
ו
ונדפסו ש חלקים בויניציא על אותי
נירושין מהרמב*ם (עי' מ'
קניא' ות-בעל ג"ד ,ועתה נדפסו
א"ב הל
יכויס כב' כסס 56טעיט כהא):
עוד שני קובצים עד סו
ש הלכות נימין מפור וב**,
וףי):אות מי"ת [כנ]
ו
ר
י
ב
ו
חרשים מקרוב בא
בשו"ת בני אברהם להרב
,
א
ב
נ
בקנא מהובר
'
ס
ל
דברי
המופלא כמהר*א מיוחסז"ל ובפ' אמרות
צע]8י
עיין לעיל
מערכת דלית מהורות להרב התופלא מרמ"א ישראלז"ל
אות ע"ד(ע"ונרי גכ:)6
ושם נם על ה '3קדושין וכתובות ,ונם
'
מ
פ] צריק
בטפו
על הלכות כתובות
בס' כתובה
מפורוב"י להנאון החסיד מהר-ר פ*נתס
הלוי:
1י ]6סל שנלמ הוא פירוש סרר זרעים
להרא"ש י
) בשלמות [ננ]
ש להלכות נדרים ספור וב**
ד
ר
י
[
ס
בפלפולעצום .בספרכהונת
ומהר'ר אלישע המביאו לרפוס הוסיף
עולם ובס' אטרות מהורות להרב הטופלא
איזה מידושים קראופישנים:
מהרפא
הנ"ה מנחםציון

י

עי

י

פדריז י

[י

נייזםיהיב מיקין

פי

י:0סם עי

נס פס'ג'5ס סס הטס טר4כ5ת ע 5כפס (פין תקריס) וש"כוויג' 6.5טפ-עט"ו ניעופ" פנקסס'
גט פן 6ות נך עם סג*ס הול 65גרסס (פיסר*6
41י)וכו' תק-9נ טפס נס  fl'rnhסי'! וכ5י!ו6רג6

1

א* !סחיט עט טסות לנגז ח'6וי
 6וכסקירוי  59סטוגמל"זעתי

סטג'ס ס" פס:ג!ן סקולו 1ג5

ספקי

ן פכן ג"ס פל  1"5ש טגס וספ.ך 6תן סנ*ת
1לסס סריגוןאסחןולם ג'טו 56גק"קייגססי
משד1ג1פ6סססתס5ל:כסי
קגי'פק(וזע סג"מ טפס ט"וגיח ע5סוטיי)גן מטל פ'ס?'ס
סי"פ פ6 ?6גי.
אחן9יפ כפלוכו'יוסף ר' ספגוג"ט) נספשססכיית סגולתפ" סתפ5ס
,סטניסח*
א ים"

ש

חתן

ספפרויש מו"ס ח" elto'8שלגנגסוענייוגיורו ט מו"סגג'פן נמוסל"י

גגי

ט*,לקותרסי!):
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מערכת

1ao

פ

מהר-א ישראל ובמפר שמלהבנימן לאחר
מרבני אשכנז על הש.ע:
[כד]
הלכות קדושין וכתובות

פירדשג,

(נרןפירוש ןגן.,.תי',םם,ן';'ןב.
על ראשונים ואחרונים:

פירוש

[גו]
על הלכוההרי"ף(עייןסר'"ף
"7ס 71ע ססרנסנגוזיוכו' נה":)6
[כז] שערדען הזהר (עי' ת' נסס 6יסר5ס
"7ס חור"ס היכר נ"ט וכו',
לנו מנס זכות כה'י )6ם):
ש ס' חסידים שנדפס בפפד"ם
[גה]נפיריו
ולא נזבר שם מחברו ,דע
שהפי' הנז' למהר-ר דיר זקנו של הרב
אבי יד דור כמ"ש שם בס' יד דוד

דף כ"ח ע"ד:
המור עה"ח (ע" רניגויעקכ
[נט]
3ן פרד"ס גה":)6
[ ]5ס8ירפך2ט הירושלמי (עיין רניגו יסורס
כר יקר ,ת' מפס ונות נה"ב):
ן65ןנ8יךפןש הירושלמי סדר זרעים

ס8ירדש

*

(עיין גר מגוס):
ש הירושלמי ס'זרעים ובבות,
[5כ]כניריך
(עיין ת' 56יסו מפו(ד 6כה:)6-
הירושלמי סדרזרעיםושקדים
[5נ]
(עיין (הר"ר עמס סירי5ייו כה"ג):
[ ]75נ8ירדש מאמרי מדרש רבה ומאמרי
קין יעקב (עי'6יר רכ):
ש רבה (עי' תמריר
[5ס]ב8יריךשיסרר
יהורס עטר כה"ק):

ס8ירדש

[5ון כנירדש
מז]פ8ירדשעי

י
,

נו'יסרן זי

המכילתא (ע'
 tostnח'  '11tttSbיעקנ :סוסנח"ל):
הרמב"ם (עי' מסר*ר
'56עזרז'יטקג גסוס ,נו' ורסיס

מפרים

הדבר כן אלא בזמן הרשב"א נתעוררו
ק"ק רומיונםזירז הרשב"אז"ל שיעתיקוהו
וחינקו ההעתקהבין כמה מעתיקים כמו
שנבאר ,הלא מראש התעיררו על זה ק"ק
רומי ושלחו שליח מיוחד רזה ,ובהניע
תור השליה אל עיר ברצלונאלפניהבינו
הישנ"א אזר חיל ונם הוא כתב וחהפ
להשהדלגזה,כי הר"שן' הבון לא העהיק
כ"א פירוש פ' חלק ופירוש אבות ותולא,
ומבואר כל זה באורך בהקדמת המעהיק
פי' מדר נשים הוא ההכס ר' יעקכ בן
עכסאי ע"ש באריכות 'א) .נם מ"ש עוד
בספר קירא הדורוה דף י"ג סוף ע"אכי
פי' הטשנה הוא לענין פירוש ולא לפסק
הלכה ,עמו הסליחה כי בכל משנה פומק
הרמב-ם ההלכהכידועולהכי נחיה ואחריו
נמשך רבינו עובדיה כנודע .אמנם אם
יש חילוק בין חיבור היד החזקה לפירוש
המשנה לקוחים הם בירינו דברי היד
החזקה כי הוא אחרון וכמ"ש שם נשפר
קירא הדורות ,ובהקדמת מעתיק גירוש
הטונגה כסדר מועד ושמו החכם רבי
"
ם.
בן רבי יצחקבן אלופלא מזכיר הרובייוא
ע"ד מ"ש החכם ר' י
עקב בן עכסאי
בהקדמה פי' סדר נשיך כמדובר .אך
בהקרסה מעתיק פי' פדר נזיקין ושמו
החכם ר' שלמה בן ר' יוסף מסרקסטה
אינו מזכיר להרשב-א רק ",ק עוב"י
רומי יע"א ,וכן החכם ר' נתנאל הרופא
בן ר' יוסא בן אלמלי מסרקטטה בהקדמתו
להעהקת פי' סדר קדשים לא הזכיר
להרשב"א אלא לק"ק רומי יעיא.
ובהקדמת המעתיק לסדר זרעים החכם
ר' יהורה בן שלמה הספררי הידוע
בן חריזי.כתב שלכביר ק-ק מארשנליא
נתרצה להעתיק ,ועיין בהקדמת ר' יעקב
בן עכסאי לסרר נשים .ומהעתקות אלו
נמשך שאיזה לשונות בפי' המונה אינם
מכוונים וגם יש פעיות כנודע 'בי:

נוסס ג' )6"6ן:
משלי לר'עמניאל(עיין
כקור  at~'P1כקי":)6
המשנה של הרמב"ם ,כ'
בספר קירא הדורות דף [מ] כ8יר*ךש

S1ע[Dשבפ8ייררדוששעי

י"ב ע"א שחיברו בלשון הנרי והעתיקו
החנם השלם ר"ש ז' תבין עכ"ל ,ואין

הנ"ה מנחםציון

המשניות (סיין מ' 6נרסס
 'hS,thכמ' ~רדכי .מרן סף

יוסף קצרו נה":)6
פירוש

*) 1נח(ס סל6ס מקמו כ16יפסלו-ז כח"ק דהרי סי' סויסר 5סרמ"ו מכונס ,נסס '71ע.
תיגס ,וככל ק:ספק"מ*
!ע'16 5ת י 7",טו-ג  h*nPtס' קס":1
*ו-ד)ועסו-ת סר!נ'חסי' ק"מ מ-ט ט!סי' סרמנ-ס ומו"ס יסקנ 6מ1סט ו'"* 5ם:
יא) גדססת"נ6ר6:ש:ס ) 'Stth:ט' ת"כ .ונס מקרובירסססיר.ס 1כסדר טסוותניכו
ןסרנ' פשי ;1טתקגטכלי
'vD
יב) וסתיו-ס ששתר.פ סתמת:
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מפרים
ן
ג
'
משניות זרעים ומהרות
ועהה ראיתי פי' רד"ק ההלים שנדפם
1מ]6
(עיין רכינו 6סר כר  .Sh'nsבנאפולי שנת רמ"ז והוא יותר ארוך
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ש סג"מ ~ atDDטכס תטו13ת ס4סס וסי 6רי' :דפס רק ט"3 5ק 1כ:ר6ס מספר! ת" נס סו מס' פספוס
וי
וגמ65יס 3גת" בק"קספג
ו
נ
י
ג
ו
'
נ
י
פ
!
י
י
ג
ר
מ
ק
י
ק
כ
ו
ירטו
ל )4וג
ס4פת ינוולו גט מ 34גיסם 53מ 3גח"ל) פכ"י מקודרמסי
נרגשי
ססץ:
גט 65נסמיכסיו ט 5א*? (וא' ownפט

י

זהי

ים'

יסיף

סי
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מערכת

מפרים

אן
י מלךפי' על האדרות נדפס
מס]פנייהושע יבןהגאבותןומופשלתההגראוורן מס]פנ
מ'יהושע מקראקא הנז' ,ח"א שהדפים ברמה להרב עירוקדיש מהר"י צמח ז"ל
פירוש על האיררא רבא:
בראשונה הן בעודנו אב"ד במיץ על
י כמשה מהר"ר משה בנכנשת
]
ט
5
[
כתובות נימין וקדושין וקונמרם ופס
באמשפררם,ק סונ
חבור גדול כמדר מח"מ
עצום בדין חרש ונדפס
והוא פלפול בכפית ולפעמים בהר"מ פני משה מהנ"ל על סדר מור אה"ע ,כך
ואחרוניםומליץ בעד רש"י לישב קושיות כתב בסרר הרורותיי'
 ,ועמו הסליחהבי
ע"ד -שעשה מר הםג'חלקי שו"תפני משהוכל חלקכלור
שהקשו עליו התוספות
זקנו בס'מניני שלמה ,והורחפ"יבסועל ברכות שו"ת מד' פורים,והב'חלקיפםפינרדתפוס,ובחיי
הרב ז"ל הרב ז"ל וח"נ נרפס אחר
ועיין
שבה וקצת סרר מועד
8

בהיוהו אביר בפפד"מ שם בפפד"ם ,וח"ג בנדפס מערכת מים (ע' ת' תסס כגכגסת
כח"ק):
על קמא מציעא וכו' ונרפס בפפר"מ
הגדות השים חיברו
תנמר אחרי פשירתו ז"ל ,וח"ד נדפס [ק]
מה' משה נן אחי יח)
נפירדא על קצת מכות שבועות חולין
וכבר נדפסו הגאון מה'נפתלי כ"ץ אב"רדק"קפפד'מ:
ולקופים על ח"מ וכו',

נ'-חלקים ראשונים פעםידי
אחרת בפירדא,
ויש להרב חיבור על התורה ,ואניבעניי
שמעתימפיו כמה ענינים נחמדים ועיין
לעיל במערכת יו"ר (עיין תמריר יעקכ
יזויע תקר5ק 6כה"ג) ובסוף ח"ד נדפם
מהרבבן לגאוןז-ל פני אריה ונם מנכדו
על גפ"ת:
ייתרשע שו"ת להרבמ' יהושע
[5י]כלנ
חאנראליתלמיד מהרח"ש
והלך לעה"ק צפתת"ווראיתי תשונהכ"י
מהרנ ז"ל הסכמה על תשובת הרב
המקובלמהרי צמחגם כתב מהר"י צטח
יול ברמה שמסר להרב הנז'
בהקדמת ס' ק
נגיר ומצוה מכונותשחיבר ,וקצה תשובות
נרפסו עם תשובות הרב םהר"א קוכו
ונקרא הספר בכללו מאורותהנרוליםיה):
[05
דרושים לכמהר"י
:יקי
אנ
"ו
על
פראנסילסארדספווסיש
והיה מורהצדקבעיר

כננייצדיק

פוני משהעי

[ק ~aa ]6כמשה ומראה הפנים על
ירושלמי סרר כשים
' פני משה פירוש ומראה
ומדרנזיקין,ימ
הפנים כמו תוספות שקלא וטריא כש"ס

ובהרמב"ם ,ושמעהיכי הרב ז"ל הדפים
באשכנז על סדר זרעים ירושלמי חבור
גדול אךעדיין לא נראה בעליל:
שלמה ירושים נחמרים
[קכן
וטתוקים מהרב
מהר"ש אמארילי"ו הדב המחבר שו"ת
כרם שלמה ,ורוב הררושים כמ"מ הם
ע"פ הדין:

כפני

ם חדשוון יהוא מפתח
[קג] כ31יב
מתאובות האחרונים
על ד' מורש מ) ודוגמתו עשה הרב
מהרים חאגיז ס' לקם הקמת כירוע:
מהרב הגאון מ'
[קי]כ8ניכ!
מאיר אב"ר דק"ק
אייזנשמאפ נכד אחות הגאון הרב שפתי

כמאירךיז

הג"ה מנחם ציון

כהן

סנ'פ גתן 6גד.ק 67גרפ' 1ס'
לר) חס"17גוסטו(ף סדר פוטר 1ג( 1סג"מ6רי' 1יכ 6ג'7ק סינר דפס ע"י
ס
"
ע
ש
ו
נ
"
נ
מש
1
ע
ס
ג
תקס"ו
ס'  tn1'PDי"רסיט גן ע-ס מגס זטפ'ס נמס'גיטיןג"7
'
י
ח
מיתגי
נ1תקי
גדול כו1
חי' ס'
לפ' גריס חי' גס ס' פוחת טג*י (עירוגין ניס 'כמות) ו1פמ'ט ס-ט
י
עג

ריכך וחמס:

גי

ספריי

גין

לה) 5ה"ש1יןסגיסתסייי5ןיל,טתיטסינוןו41ס 11ט 65סם גסתי' ~fftnיחק
פוך וכסט ס' גגו? ספקך פ" פ6טל'ת,קיגיס גס' פן תחתיפסלחו"1
*) ימצשסטיי
ס כוו6ג1ו גספ*ם

6יפייד
ס (ק1סט 6ת"5ט4יטסו*ת סלק'ע מ" 6סל h'p

וססטשת!ס' כס 6פ!ךס:פת ,פקדי

עוגן ע6ן גטתקיס %ם'
'מגיס:
פסס
יל פסס דלם פסס קון 6ול וכג* ס' 6ס! פנס
)  6101סרב ש-סיסעי' גין וטווחי' ס'
נרך פסס טסית פסס גני'6ס ועתםסטמימס כתפ
פסי"סי"דגל פססלכיח ויגד פסס לגזות מתותמיק'1סודית
ס סו"ת טפוס פסס דל1ם'ס (וע"ס פג~ז 'וחסין כס"ס %טס %מס):
~סוגית סלפכ'ססווסיסיכמי
1 (eSפogn 0'1גפו"סלפיוןמלגייותגסה"ס' סג' ספטלסוגס חת'פתי סם כסמ'ספגיגפגילס:
 )8ק"ו ס'
' hbגפ" 1פנתר
טי(יוג 3ספ'ס
%ו'ס י5חק כש"ס 5כלסס ירווו
 P~nhדסי1ק,6זק"'1סלכ פו"מ כלמץ ו6כ סגקר 6ל' ויקצףסידקית חד פנואל  p~p1קסולג6לקו6ג"61גז"קי6יי7ס*נ
ו ליל גולן
ופססקטתו
ק1נ (פפ6"7סס'י

יסרו

יקה

ריי' תיריי
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פ
מערכת
ספרים
בהן .ומפריפנים מאירות הם ג' חלקים [קט] פמיקתא הרב כהנא הציר
שובז יחירושי זבחיםי"מ קרושיןנימין
רבינו מנוח
מח 186

ן בנרפס סוף
יעוד ת"רתירושי קמאועיי

ןת'טמיר 6יי1גסט6ט 3ה",)6
מערבתמ"מ(עיי
ורבו היה הגאון ר' משה אכ"ר דק"ק

בפי' הרמב"מ הל' לולב ,וראיתי דף
אחרון מס' פסיקתא דרב כהנא
כקו ישן נושן ובחוב בסוף הדף כלשון
הזה ,חסלת וזאת הברכה ברוך ששקום
שזיכנילהשלים פפיקתא דרב כהנאעכ.ל
בנראה שהיא מחוברת על הפרשיוה ,מג'
וראיתי בפפר ישג איזה דפים על
הפמרות ונתוב עליהם פסיקתא דרב
נהנא ,ובם' זה ינחמנו רף ל"וסיף ע"ב
מייתי שאטר פסיקתא רבתי על שם
פסיקתא דרב כהנא ואין הרבר כן ,ואחר
זמן ראיתי במרר הדורות שכתב פסיקתא
רבתא דרב כהנא מאסרים ניראים
נפלאים מעוקפים מתנאים ואמוראים
הובא בהוס' ומרדכי עכ"ל ,ואפשר דנם
פסיקתא דרב כהנא קורין לה פסיקתא
רבתא דרב כהנא מי) פסיקתא דרב כהנא
הזכיר בס' ציוני פ' תשא דף נ"ז:
[קי] פסיקועא רבוזי הוא ם' קפן

כקלוי

מאכפשוב במ"ש בס' כתנות אור להרב
ז"ל על התורה דף .מ"א ,ואחיו
י
ין
נו
בא
ונ
רבנים וגאונים ,והוא מחיתנו של ה
בהר"ר צבי אשכנזי ,ומספריו יראה
המעיין חכמתו ובקיאותו ,ובן בתו הנאון
מהר"ר אלעזר היה אב"ר בק"ק רעכניץ
ואח"כ בק"ק קעלין ויש לו שם גדול
בחריפות ובקיאות וחיבר אור חדש ב'
חלקים ח"א נדפס אצל כתנות אור של
הנאון זקנו ,וח"ב שימה על פסחים
בפלפול חריף ועמוק ,ושקיל ומרי עם
הגאון מהריר יחזקאל אב"ד רק"ק פראג
נר"ו בספרו הבהיר נורע ביהודה משו"ת,
והרב פנים מאירות עוד חיבר חכור
בדול על מור י"ד וחלק אתר משו"ה
ונאברו ולא נשאר כ"א חידושיו על
ן נסך ונדפסו טחרש עם חי'
הלכותיי
והוא על חנוכה
כתובות ונקרא הס' אורהנגיז מאי:
ד' פרשיות פסח שבועות ר"ה ויה"כ
' יטקנ נסניף מאמרי רז"ל מסודרים כמו מדרש רבה,
(עיין"
מס] פסח
והילקות מביא מאטרים משם פסיקתא
:
)
ק
"
ה
כ
י
3
5
י
ז
ג
כ
ס
6
:

בריל

[קו]כשסחמעובי
י מליל
שס"ה דכיעננ"היפ"םגודונילרניפלייםס נקיי]פסימי
הפסח במדר והנדה
מהרב

המ' סהי

י) פפק'
הרא"ש ס(ערי1"16ס)קו
ס
יו :
דובים(עייןיס"3ס נה"ב):

[קיכ]סומקי
] פסקי הלכות נעיין סי"36ד
[ינ
מניסי ,רניגו

בויניציא וקושמא:
[קי]פסיקתאזומרתא מהגאוןרבינו
מוביה בר'
אליעזר מבי ועיי
ן בנדפס מערכת פי"ת מרן שוי ,רכינו גרפן
ינותט316יח'6ס)גמעיק) :,רכי
ימק כר יסורסז' ג
(עי' רניגו טועים נר 56יע1ר כה"ק) ,ובספר
ז לכמה מררים וכו'
פני משה בהוריות דף
הנקראב'פסיגקהתואטפעת"עשיו[ ,קיי]עממיריא"
כתב ונספרי זופא
(עיין רגינו יכעיס
צהרון 3ח":)6
ואני אוטר דספרי זומא להוד ופסיקתא
זופרתא לחוד ופש
יהרי"ד על קצת מסכתות
המשוממ:נלות(עיין [1Dpqכנסק
[ק"ןמגכ!יקיזא על
סח) רניגו יסעיר
(עיין

י

רניגועסיס גר 56יעזר כה"ק):

כרסון

3ה*)6

הניה פנתםציון

:

פסקי

מא)"1טנ תמ"ס גיאוג 5ס'כיעס 'תו:

סב)וסיףמירט 5קת ט1ג שלויקא

נאכל 37ריס!

סג) הס' מעגן ס1נ 5ספח' ג' סל6ס
י tגSnרtיqפתק1:סדפעות פ'עםרג51.גס'נסע?ע-זסו:בל 6א נ' 5ספה' ג'יצין
קתי
ס טנאפסי
5 ntAiOSפס"לנטיסטיי
חסל
ר
זעי
ע

5פי

טד) גלקפ גיס עם סג*ס וני16ריססיגים 6הר1ן בק"קיי
ק מס טסח6ות ט1טתע"י סלטגשי ופסנג'סיח:64
טה) סס פ" ,ק5ר 5חס"ק3('1"6רס 65תק,ש )6וופעסיסי' ורע טרש (טרנממו)יכו
כתרי"ג- :
טו) א' תו"מ
גמם טשי 3ן סר"6ס וושט מסאג' רפס פסקיו עס
ט*רע  1*61סריגי סחך
6חל3ס"ססקיס ססי'*חלוג'פ ע"ס וכס' גטל1ת ett)hפי'  '9ר"מ1יפי*
ו 5תשפשוקגותי ס"16 *3פ סס" 6פסגיפ

י סמל '53ע מנשת סס:
יג
ר רפ"יופ'כן  tS')hכס-נ:
ל נס לגנט ספרןתיטו
יז) וע'
מה) מס' ל"שתעגיל  o)tantכ6 '9ס5י ישק 5סו"

ועי

עי

גח*ושי פק' קוז,סון ג '9שירישיש

שם סנשס ור
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מערכת
86נ
ן 5מ' סקס
יהמאירי (עיי
[קסז]פנכוק
ריר גה":)6

[קיי]פסקי הרם"ה
ס
ה
נ
ס
י
ייקאנפי,

סטוים

פ

(עיין ר'

[קים]לזממי מהר"מ
חידושי
דינים מהראשונים
ונדפסו מפ):
י ר"הנעייו סיסנ"ז נ"*:)6
[ידע]מנכזק
[קכ] וזממי הוספות יש מי שכהב
שתיברא הרא'ש,
והוא הרב המופלא םהר"י בב"ר דוד
בספרו הבהיר דברי אמת ,ועתה
יית
ץ
אב
רע
בספר משנה לחם להנאון מה' י
בשף פסחים שכתב שהיברם המור ,ואני
י לא ידעתי שרש לדברים הללו?
בעני
פסקי תוספות ,כהב מהר"י הלוימי'
יעד דף ל"ו ע"ד שהוא מסתפק
אס מהנר התומרות עצמם כתבם או רב
אחר שקרא ההוספות ועשאם ,ולעיל
כתבתי דיש מי שכתב דעשאם הראש
וישמי שכתב דעשאן המור גי*!):
ודע דזמנין פובא דמשכחה חידושים
בפסקי תוספות דליתנהו בנאן של
התוס' דקסן והמעם שפסקי הוספות של
המסבתא ההיא נתחברו עלהומפית שאנץ
וכיוצאו יהתוס' שלפנינו הם תוס' טוך
וניוצא באופן שאינם פסקי תוס' שלפנינו,
ואני בעניי כהבתי כן בפרמיה על פסקי
י
תום' דמם מופה ,ועתה אנה ה'ליד
תימפוה כ"י למם' סוסה והנם שהם
מוסעים וחסרים ראיתי דפסקי תוספות
שבידינו בדפוס נהחברו עליהם:

וזךםפות

הרב

פ1כ!קי
אמלז
י רבא
נו
יה
א"ת כמחזימני ואחד מהם הוא בריות
סי' רצ*ז ומיכת שהם לרב אחרון .ולא
ם עד הנה נא):
ידעתי אכנה גם לאראיוני
םךכרזבים להרב תדומת
[קכנ]פנכמימי
הדשןעי'לעיל
מערכת ע"ד אות מ"ח (עי' תסר4"6
כ )6%נב)ג
ח רזא ספר קמןעל ההורה
[קכנ]נפענ
[קכ]6

נג) 31ן פמני
י
ם ממדזבכר
יר
התוספות והראשונים ועל הרוב
רץ מאורלינש,רבינו בכור שור ,ס' הנה
ריי החמיד ,חיברו רבעו יצחק בר
יהודההלוי נכדו של מה' שמואלמפלייזא
שמביאין הפוסקים כ"כ בהקדם' קצור
מזרחי ,ותיבת פענ"ח גימם' יצחק ,נם
רזאנימפ' יצחק וכתב סדר הדורות שיש
בו הגהות הנאון מה' 'צחק כ*ץ חתן
הנאון מה'ליב:
ךננא יראה מפלחות תמים דעיפ אשר נתן בלב
הרג המהבר לקרותו פענח רזא שהם

ג*
פעמים גימטריא יצחקכי הרב המחברוימו יצחקק
ואצר כמה וכמה סגים הדפיסו ועוצה בו הגהוצו
הרבמהייצחק .ושניהרבנים המחבר והמגיה רפהיפ
בשם פענח רזא בי"ח פעמים יצחק .ונדפס ששת
שם-זואיי הצעיר לא ראיתי אלא דפוס שנישת"נ
נח-ת גאמשטרדם .אך ראיתי בגני פענח רז**4
גדול כקובץ סדר הדורות כנראה שבעת דפוס
ראשון העמיסו ממנו כל הכחוג בפי* הרמ1-2
וכיוצע וקצרינו מאד2

[קיד]כנרדםייש"י

נדפס לקומי פרדם

בוויניציאואח*כ באמשמרדם
וישבידי ם' על חלףנ"י ובו שב"ו סימנים
מדינים והלכות מרשיי ואופרים שהוא

ספר

הניה מנחםציון

זסנ (נען :ק רוקח וק 5ג' כגת כנת ע-ו ו7:ס !דטסז!גוכזפ!  towכלגהק כלשק "!1לס1 6ט 5פס' סוכך
(סם סיכות .5.5 ?lllDת והט!ין) נס' ססחיים ('"11לג( 6תקס:)6.
ספ)ט(.לפ6סק'רשת מדפס! גס פסקי סר-ס ריק:6טי ס6חרוגיס חי' זי('ספ!ה,ט'ספוף' ס6חרורס פ 5קושח"*4יו
5סר' 'פקג חי נל'ינתק כמום! חייטר'ק"נטי 611'5רג 6חקע"נ:
גוץ)!ע' י"מ ס' כס-כ פ"ח משד כג' דפסקי תיס' סס פכט!יתיס' ע5פס ס-ס וגט-ם פ*6תוזסק'יזום'ן ס,שכורישש
גסס סחיס'  his 651רק נפסקי תוס' וע' ססק'
זכחיספ.נ
ויד 6ע!ג6-סויונפג"ע!י 6פ1ס"-חכס!"סרפמ"כנ"ןמ:ס"כ:יי
ע"ד סגסגת פ"ג פס' ק4ס וגס מקר!ג גז9ס כם*ס ו1י 6(5פסק' תוס' נס 58
קותן מס'  1.6:נו  iolpכס! מס' תפיר (מדות ,ונס גרפסמסקי תוס' גפ-ט עם סג"סוגויי
ר 5חי 6וכן נס' נכפש
6
גן ה' ח* 6סישט ל כמס פסר'שס '67נס  65טסר 1tpen 6(! :"6ס"ט וכדלג" 6ו*ת ל*5
41:פ
ת
"
ש
ו
פס?1או
ת"ג סמ"ג פ"!:
ע"ס6! ,פ(ס "5פ "hvגן  hveiכפסקיתוס' כ5ט מס*
ח ס" קשפ
נא) מן 6פת מגשכ גס סג16ן כבע"ת'.6
לגורית מיד ע"מ ומג 6י:ו מ!גח 5פל תססמק"י6חרע וגון:עלס סמ"ג 4י7פסי" :סל5סטט כ' חסל*
')OP
טטס נ'כ
:etD~tn
2ב)!.סכיי "!6ח ט" לת"נ :גס'פקי (ר6ס ג'ם (סמךט! תס74יותר פפ"סיגתי'? 1תם 6760גותיגט*יתר
ך ש"תי"תז6יס!
פיקיק נו פפ'ם נגתכ'ס עכ
וס
"
ג-!:תס" 9שג '1סיסמו
פשיוגזם כ'
 biwiוכסא טלקס סו 6ע"gפ~ g.:פסליי
שעשו תחש פסל5 5-ש 5ו99ת ) evrנח9 44ס אא 864
8נ) 9ל6נ ס"9ו4יי סומר ר'4

סיט

!:ריסיי
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פ
מערכת
טפרים
 788הפרדם ,ועיין לקטן מערכשתאבלשו' נתק פרה שושן יהוב .פהר"יזיין
שהבאתי מהמרדכי פ' שלשה
 1נז) שקלא ומריא
על הרב ננת ורדים:
שרש"י מידרו ע"ש אגודת) כ'פ(עיין
י
י
נ
ס
ס5קט :
להרב מהר"א
[קלנ]

סם

כהדנה

כ!-18קי
הכהן פרחיא
הנו' שימות על קצת מסכתות ונדפס
באמשפרדם:
חירושים על
[ק5נ]ס8ההי
הש"ס וקצת
דרושים דפוס קושטנדינא לבנו שר הרב
הגדול מה' אליהו םלוכלין ז"ל הרב
הטחבר שו"תיד אליהו:
(עיין ינינו מקיר
[קל]7קורטי

[קכה] פ1שךשכ 2חיברו רבינו שמואל
סבונבודנ תלמידרשיי:
י הפרדם חיברו רבינו אשר
ןקכו]כמ
בר חיים נביו מעיר
מנהשון תלמיד תלמידו של הרשב"א
י
חבור נאה בדיני ברנות והוא בכ"
וכתוב שם ספ"י הפרד"ס ניממ' אשר

כר חיים

שושנים

נביו:

[קכ]1כקררםרמובים חבור בהקדמת
נוראות מחנמת
האמת חובר מרבינו מהר"מ קורדובירו
זצ"ל:
למהר"ם [ק]:5
[קטה]
פת הקמח

פרורי

חאניז הובא

במשנת חכמים ס'פ מ"חועדיין לא נדפס
כ"כ סה*ד דף קע'ה ע"א ,וכבר
נדפם והוא קצת פי' דניאל מחובר עם
חבצלתהשרון למהרים אלשיך וכגידומה
שנדפס קודם משנת חכמים גה):
נקכס]כניפשלבנוןינחל איתן ,דרושים
על סדר הפרשיות
לזונא דרבנן כמה"ר יהודה פרץ ונמה-ר
יצחק קאבאליירו שדרשו בק"ק ויניציא,
יי
) ונתוב בהקדמה שכמהר"י פרץ וזרעו
קבלה
ם
ה
ל
ש
י
ו
ת
א
ק
ה
מ
ו
ץ
ר
פ
ט
ד
שאירע
לו עם שר אחד אנום ופי' שם מ"ש רבו
ענדים הסתפרצי"ם ע"ש:
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פרי

פרפיי

כר
כח"ד):

טו7רוס הני

כלאדמה ד' חלקים להרב
המופלא מהר"םבב"ר שמואל
אביר ור"מ מעה"ק ירושלים ת"ו על
הרמב-ם שקלא ובריא ותירושי דינים,
ועי'לעיל מערכת מים (עי' (;' מיוחס נר
סתו 56נח"ל) כיה:
חלקים.

[יו]

הארץ

כקרי
מהר"ם מורחי
ל
י
ע
ל
ק
"
מרבני עה
,
ם
י
ל
ש
ו
ר
י
מערכת
ועי'
מ"מ (ע'מ' ווזיר מזרעי כח"ק):
יוהאש נ' חלקים פרי למאכל
[ק5ו]בארי
לכל חופםי התורה נט

להרב

ג'

א'

ובשנם רבים לוחמים והשינו עליו כ"ע
מודו דרב טובהק הוא ומכרתו ישרה
ולשונו צח קב ונקי מצורף לבקיאותו,
ן כפקרן ב' חלקים וכבר כתבת? בנדפם מערכת ח' (ע' ת'
[ק]5פ*רדץ במנמר
השובות .הזקיםדי ס 615גה" )6שרי ממאה מגדולהו
טהר"א הכהן פרחיא ועיין ונם אני שמעתי מכמה ענינים שאירעו
מהרג
בנדפס
טערכת האל'ף אוה נ"ז (ע' מ' להרב ז"ל בשליחותו מעה"ק ירושלים
י
ו
ר
ג
ה
ת"ו בערי פרנקיא"ה ונסים נוראים:
ן מגסן סרש 6נתת)ו
יסר
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פרי

ס'יפרוסיוזיל ום' ס6ירס לרפ"י ו"ל כוללצייד פבקידייי
נר) נגסת ~eD7
ס וכו"ס וגדפו
סנטליק'טי
יכ
רר
ו6
ק1
fiettl otst1 ,wfiגי
תקפ"ג) טס כמכמת מסאה6יפנ7ל' וטס
ט"מ
תי ו(ל:6ו: ::דפס מג'.
יסמסי
"ס וככופו כתו' גוס"1ספלוןסוויס CT~ ,קזסיס סברס
ק'
(כ
קוט דל ,ונפ6רמ 6גמש פלס"' מס"ת כ"י מ

~) sffלגירו שטסגן ct:pnו' ישק!!"1ומת' :נקח מותגו גיוס ס' ;-ט תמו תתם-סוסי'כןסיס קס:תנקס!יגס-מ:
גה) וק סי 6סלמת דס' סירור' טת קמח טיס הו! ח שרט גוססנוו:יוכק ס' ג"! תמוט וס' מסגת חגמיס כס
ס' ת.5ו יר.5ת' נטיס גרזת !5יס6:( 1יר )6ק:הרס קטן !שסי פילורי פת קרח וס"ס לגריסיקי'סמיתק
יפכיד16טסס 6לגסס מסגי 'Sh9Cכתולםסטע"ס אשח כפרי טט5ףססו
ו2
פסתנםיסגג?טסוגסגיסס6חרוג'סכ!6סכיני
"51 )13ט ע5
פין
7מיחס 1:רק
 ,ו6ו1
:י פרן כסטי *
נו) קיסםגקמר"6גכס,ס"ויס" התן סג' ור-ימטטגסנתיוסף(מיי)
גח) וח"ג
סיס נכס תוכפות ג':.ריס 1ה' ~1DD 7ג'טריס זה" ס ?,ס' מגהת ג'טר.ס פ! ס-סוס' פ;' ס?6ט*
זרו
*פ) ו5ק?מס סו1 6ג 1:מ,שס ?1ז ( 7"6תג-כ) וט-ס תגו6א שר נסקופס S1D1 :ת" קונטרס דג' גשי ט5
ופי!פירכת ק' ס" פ' פ"ר 1ר'6תייח"
מכ 61סספסיסלאו
 6מהסתפק 06
ר6ס
י
מאש גמגיפ ,ס'גויי
י
'
1
ק רפ"י כג' גזם71 5-ט :עתם מ"ת ג556 6ט ס' הזר ולסוסר' תז4
 '8טוי חזק 61גי
*כי' c~vוז" נ,סו מבי"ס :i'ahn

י

פיפי

נסי

שסייסי
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מערכת
ם נופם נ' פעמים
י ולדש חיבר הנ"מ
pffeמאהבלרכהיםת מה]פריעץמיי
[nSplסיר
בתארשא וווכח
אמיגו על

פסח עד סיפו ונאבד ,והגאון הנז' היה ספר הכונות לרבינו האר"י זצ"ל מסודר
חשוב מאדבעיני רבנ קישפא בזמן הרב מן הרב המקובל מהר"מ פאפירש כעץ
י וראיהי כתניהם ז"ל כמ"ש במקומות אחרים שהוא ז"3
פני סשה ובית דינו
שהיו מורחים להרב הנזכר בכבוד גדול ,מירר כל כהבי האר"י דלויקרא להם
וראיהי ס' גדול כתיבת ידויד הקדש שמוח ולכונות הכי קרא שמו פרסינ)עץ
חיים שזהו פרי מאילן עץ חיים :
משו"ת וחידושים בש"ס ופוסקים:
חיבר מורי הרב
] נמגדיםיהרב המנוח מהריר ]ihnP
[קיט
זלה"ה לישב מה
יוסף במה' מאיר
אשר היה אב"ר ור'ם בק"ק פראנקפורם שהשיגו על הרב פר'ח כי"ר האחרונים
דארר ז"ל ,כ) והוא חבור נחמד על ש"ע במו הרב פרי תואר והרב שמלה חדשה
נח נפשיה ררב
י*ד מראשועד.סי' קי"ב וכולל נ' הבורים ודכווהייהו ,והן
משבצוה זהב שפה דעת אשר בהם
י והרב ש"ך בשקלא [קמכ]
עריק שרת והנהות לש"ע
מבאר דברי הרב ט"ו
להרב הכולל מה'
ומריאוחידושי דינים משו"ת ומהאחרונים
שחיברו על י'ד ומכריע לדינא ומחדש רפאל שלמה צרור רב מובהק בארגיל:
רעך*4ך היבר הרב המופלא
בטובו כמה חידושידינים ,וקודם ההלכות [קתנ]
ח"ק מהר"חן' עפר
פהח לה פהחא להודיע עיקר ההלכות
על י"ר ומשיג על הרב פר"ח מה):
הקם בשכ"ל הקיש ,ושמענו כי נדפס
להרבז"ל פרי מגדים
י בילדותי לילד עם הרב הנף וכל
עלס'הל' פסח סא) ואנ יכיה
י בני ישיבתו לעשיה זייארזה על מצבת
שכבר נדפסו
פורת
ושם נאמר
ת
ס
ו
י
ום' ננה ורדים ,ובהקדמתו בהב ז"ל הצריקים שבעה"ק ירושלים ת"ת וכגואנו למצבת
הרב פר-ח ראינו להרב הנז' שנשאר יחידי על
ן סב)
שחיבר ראש יוסף על חולי
וחי' מצבתו כמר רביע שעה ורחושי מרחשן שפוותיה
כמהמס' ופסק על חדש ושושנת העמקים והגננו דהיה שואל מחילה ואומר כי לש"ש
יתכוון וכיוצא:
על כללי הגמרא ,ולא הניע לירינו ער
ו
ר
ב
י
ח
עהה כ"א פרי מגדים על
והוא [קתד]
הנאון
ה
ש
י
ר
ר
ו
נחמד ויפה:
הממ"ע על
ו22א לידינו עתה פרי מגדים על בל א*ח והוא ד' פורים פי) ומקרוב נרפס פרישה
כולל שני ספרים גמוריםו,טדהסי האחד נקרא ודרישה א"ת בברלין ,ופרישה י"ד אה"ע
ס' משבצות זהב על ט-ז א"ש שני אשל
אברהטם נדפסו בפני עצמם שהדפיסם בנו של
על מגן אברהם א"א ,ובתחלת הספר כמה דפי
מחודשת הנאון הרב מה' יוזפא ועשה לו כחונה
על סדר א"ב מוסר ודקדוק
בהמצאהמוטעויבלהים למוות פסים הם הנהיתיו שנדפסו בכהב דק
בדרך שואל ומשיב והם עניניט
טובות ולהרחיק גאה וגאון ולכמה ידיעות:
בהוך הס' וכמה פעפים כוהב בסוף
ההג"ה

כזרי מפרי

זקיפי

4

פרי י
יסופי

י"י

פ)

פרישה
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ר תקג"כ ופכיו סג"מ מפר ר6ג-7ק (כ"ג קט '"ט תמום תק("ג ומעם כמסיג ספדם חק!-ס 610
וממ"ר ז,ציי
טרטור ען סמ"ג ס'( 6מכסו!
טעות גסמ'ס פיסו רג 6שרכת יוסף (!61ק15וי תק"')) וגסת קיא '65
; גסן הרככת סמ(:ס יי('%ו ו:כתכ 3פ(קמ סקס( יק'ק :
מתח"י גאון גט  '6כספר 161 ,ע7%סגיו

וצי

יסג

סא)וגן ע( כן ":ע -16ח וכת"סתסמיך ,ספ 6"7תקת"ו וסקדפס גפ!:?6
ן הסריס סוס גטיון גח טס ת!מייו סג" %סמחס פט3לק 6ו'!
סב) ;קורס ! ltnnocתגל סטרו (מד מס'חיק
6ות רי ג' וע"ס3סג.ס ת'ן גס ח"ס' חיכת גמ 6עס"ת ו:י"ת מדפס עט ח"בכיו (פפ 6"7תקמ"ג)
' כתי' גס ס' תיפעלדימו ע!ו' ממגשת וג' שרסיס !מס' צגות ופ' ממגיד חרסית וס' סומגיס
ופכסש"יבסי
ו3יסר
י3:ת'ת 1מ1עדיס 31סקדתת ש"נ .'6מ סכה ס' ר :6יוסף ען  ,7תסגתית( '"61סו 6ג6חד עס ס' ה'6ק6
7רכ(ן) וס' סרבת כלגיס וס' ! 06ניגס (:רבי !ס-ק -,6מ.תות!מי7י"ו) כ"י כ6וקכטולד '81 ,גוססטגייס ט.7ג'ס
ומג?גי סתס!סגיפס כשד:
פג) וטס סרס מפלשם רסקוו'ל 6וסטר6ס תק("ד,וע"! 6ות ע' ס" פ"ל :וגס ! 6ככיל ג7סס קצר פט'ח טכו(ס
(
י
ב
ה
ו
ו
ומהיכסס 173ריגו ט'7סענ!י'5ון:
כעס חלף פעיה ע! סס 61מרף ס1:טף מעף סהייס וסוף (רג

ספרד! ו"! (!יי%1גק תקע-ח):
ס
סמרהי))ינמכהי"כפס"'דמ:וסתירמ:כוחיועמס151י
' סלגטי*9כליסה פ!כ 5וסלכ מו"ס
 ebאס
יסר !מ'  )*claעציו טיס
*
,י
רק
סר
פר"
ס'
4ע?9וטריפס'
פריששרי ש
ו'
717פ6י 17גס' מזמורלידס וסרכ מו"ס 'וגס גטן ג9
סעי"י1סתפיס:שטוי
י מפך ח"ו ספ
פ גיטסל'סי!פלי ח7ס ופר' תולל נס  :ופיס
ייר
י
מ
ייס כעס כיח 6ס-פ (סק*ת)ייחוי
רד ספסלען:
סו) טכו(

'סללי

יויכין
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י
י בס'סי,הלקוטיט כ"י טשט רבינו הארי
ההתה ב' 8יהוא ר"ת כתונת פסים ,וראינ
מ"ש ווהאזמר פרק שירה
ת ודל תי*
היבינכ
י כי בצלם אלהים עשה
ו
ופרישה הים נדפס עם הניה שנדפפ זוכה לכמה מעלות
נפפד"ם ,ודרישה ופרישה א"ה עהה את האדם וכל הנבראים התחתונום הם נאישים
נדפס שניה מחרש בב"י שנדפם גשעור קומת האדם ועל ידו מאנרכים רולס .ולכן

בדיהרנפורמ כמש"ל מערכת בי"ת ע"ש
(עי'ניחיוסף):
גוי
אסור
1
ם
?
פ
ד
א
ש
יאליהו מיז"ל ברפוס ישן
וכןל,8מ1אודשבפה"ריייהשבהנקריואקדהרזיבושעיהלעמיראיש-םדרואפרששףוהשתאארוו שטכמתנוובחרבה [קניהןבנרכב
וחרש:
'פעמים האחרונים ירמזו בב.י
פט)(עייןמדרס):
שכ"כ [קמט]183אקיר'
ולא סוט עשוma1 ,

האדם האומר פרק קררה ויודע לכוין כל אלו
הנבראיםאיכן רמוזים בו ויאמר אוהד השירות
היא ם שפע אל כלהנבראים מלםעב-ל בקצור.

הדיחף ואשנו שם כי השמיטוהוהמיפיפים .והמצא
ימצש ,בדפוס אראשון שנדפס דרישה ופרישה יעד
עט הטור לבד בעיר לובלין ,ושר כתבתי בנדפס
מערכתיו-ד(עיין מ' יהושע פאלק בח"א)דס' ררישה
ד8רישה חיט נדפס רבות בשנים אחר שנדפס טמ*ע
והרב כע"נ ל %ראה דרישה ח*מ כינדפס שנת תע"ו
והרב כנהגנחכפשיהשנתתגילוכנה"ג ח'מנדפסשגת
"8ך ,וא-כ אין מקום להקשותעל הרב כנה-ג מדברי
הורישה בחימי ויש להעיר על הרב שונה הלכות
ה-ב דף נקה דנראה רתמה איך הכנה-ג כח-מ לא
תשגיח בדברי הורישה ע"ש שהלשון אינו מדוקדק.
ולא זכר מפרקי זמני הדפוס:

[קנ] כזרקי גן
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ידעןייי'"
)
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(ע111

וראיהים בדפוס ישן ע):
[ק;83 ]6רקי היכלות (עיין

5י'י
י מזכיר בשפרהסח
[קגנ]פברקיר'יימ

ובפרקי ר' יוסי מצאהי וכו' ע"ש:
ישמעאל
[קגנ]
מרכבה
כ"י:
[קנז)
ו נ'1
ההורה (עיי
וכו' נ16ת
פרסיות
ג' נקו" :)6סתורי

יי
שנרכש
שרשיות

ינ'

ם כחבו דרש"י חיבר
][wpכ)'מנרנכ
לכבור נכיר ופרנס
קעיר 5פר וקראו על שמו ספר הפרנס:
ס'קדמון .בחשובותמהרי-ל
[קתון
ומהרייקולוןואו"המזכיריןאותוהרבה.
נפלא
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ס
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ש
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ו
יאו"ה כלל ט"ו אות נ' ומהרי"ל בתןו'
ינוראים
פם
טי
מררוש
סי'קנ"וכתבו שהפרנסכתב בשם מהר"מ3 ,תריפוה אמיתי לרבינו מהר"י רוזאנים
וראיהי בסדר הדורות רף קע*ה ריש ע"כ ענ) ובכלהעיטם הם משבחים ומפארים
שיחמולר' משה פרנס מרומנבורנ וסובא הדרושים הנו' .ובאשכנז הדפיסי מפר
במהרי*ל נמה פעמים עכ"ל סח וכהב מכלל יופי ,והוא קצור דרושי פרשת
מהרי"ל בתשו' סוף סי' קפ*א דמפר דרבים כמש"ל מערכה יו"ר( .עיין פ'
הפרנס בהראה הואועלפי מהרים נכהב
יסוךס רוו6גיס כה"ק):
עיין בדבריוויל:
(ע"סעיסנכוריס):
[קנו]כלפור

כנרבעי

דרכים

[קמחכזרקשירה ס"' נרפס עם ב'
פירושים שיחיצחק
שער שמעון .והובא פרק שירה בס' בית
אלהים להרנ המבי"סבסיף הספר וכתכ
פי' עליו ע"ש .והרב יעב"ץ עשה פי'
ישמיםשהוא סדור תפלה שלו:
נם'עסוי

הפמפומים

י"מ מקוצי מביא בספר
[קנו]
פשטי מנחת יהורה תדיר כמעט
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)~VOוסגרתספנים
כחי' ס'סיגפת

;"בושש

ת
י
"
:
,
י
:
ע
%
י
צ
א
י
י
רוי
פוק ~ש4הך':':9,
ף(
געס  PD7pOפח"ע ?עם ק '6לקע 5רטטי"ס גייס רוטה' ע.ע:
:

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

מערכת
או
איט] פתה האהל לם' אברהם
מפריסשלא ונדפם
עג)

ש' תניא בזולצבאך והוא מ'
אחד מ"מ ענינים כוללים בש"ס ובהיס',
וחיק אחר הקדמות מהטפרשים יקרוה

נחמד חלק

ונענבות:

] [Dpנ14ןיוקדרן הכמה עשה הרב פרי
טנדים בא"ח
וי"ל קודם כל ההלכות פתיחה להלכות

נ ]6צאן קדשיםעי

ההם כי שם ביאר עקרי ושרשי איתן
ההלכות במוב פעם ודעת כי יהן את
רוחו המעיין פתח פתוח מצא י:הבין
היסבעניני אותן ההרכות בנקל
[קס]6לחציליזכלר
צחיבר הרב מהר"י
חאגיז עלאזהרות
טהר"שז' גבירול והוא קצור והר הרקיע
ן עד)4
להרשב"ץ ותוספת נפך ,דפופיש

.צ
קדשים

ירב תורת
סדה
מהנאון
חיים וחבירו ס' מרדכי א) והגהות נכד
הרב הירת חיים נ):
[נ] נפוח
ך הצבא להרו"ה במדות
ההלמור והרמב'ן
השיגו ונדפס בהמים דעים סימן רכ"ה
וסיטן רכיו במ"ש בנדפם מערכתזיי"ן.
(עיין רניג! ורחים

ספרים

3ח":)3 )6

ע וק' אחר ממאסרות שהיבר
[ג]פרבכפ5דו

הרם"ע ונדפם בעיר

האמבורנ שנת הכ-נ:
נד] צדה לררך מרבינו מנחם ן' זרח
י י)הלטיררבינו יהורה
בן הרא"ש ורצי יהושע בןשיעיב והיה
ניאח"כ היה רב במילימולה
רב באלקלעה ו
וחיברהס' לתועלת השר שמואל אברבנאל
אשר הוא בחצר המלך ומרדותיו ופרשת
דרכיו מונעים שלא ללמוד ,ועברו על
הרב מנחם הנז' כמה צרות ונרושין
ומלמולים ע"שועיין בח"א מעיכה מ"ם
אית מ"ם (עי' 1ת' מננס ז' זרח נח"ל).
וכהב הרב בהקדמתו כי למד התלמור
בתום2ות רבינו פרץוזרעים ומהרות בפי'
רבו ועף
הרא"ש עם רבינו יהודהבני

באורך ,ומן הס' ניכר נדולתו נתורה
ושאר הכמות ומוס"ר מלכים פתהשקיצר
חובות הלבבות בעשרה פרקים שילסרו
בעשרתימיתשובה .ובשו"ת שנותיעקב
ת"גסי'ס"ו כתב שפרצדה לדרך שנמשך
בכל מקום אחר הרא"ש שהיה אבי זקנו
עכ"ל ,והוא אנב שיזפיה שהרב זדה
ה בן הרא*ש
לדרךהיה העמידרבינויהוי
והיהצריך לנהוב שהרא"ש אני רבו:
[ס] צדה לררך מהרב באר שבעעפ"*
רש"י והרא"ם בם*ש
( ,ע' מ' יעכר פגורי5י16
בנדפס פערכתי' .

י

נח"ל)

[י]
צד4ה לחיים
1
[ז]ובהרים חבור קדמון בדיני אסור
והתר מזכירו באו"ה בכמה
(ט' מ' גסור6י
לרמון כח)64

נ4

*

דוכתי ומהם בלל יו"ד אותכ' וכללי"ז
אותי"נ וכלל כ'אות מ'ו וכלל מ' אות
י"רונללמ"ד אותא' ע"ש:

["]צוד דבש
י
י
י
[ט]צד
קיזעדו4ון על הלנות שלוחין

הנ"ה סנחם ציון

ה (ל
נח":)6

יי" 557מתי

סהרטב"ם ושקלא

ומריא

עג) גפ"ס זרת כט 17גק-ק"יי"ו!
כ !סמ"ך:
פ
ו
.
ער) ו-.:ע כסרי סו:6ין 3"3 DC?:Cס' ע"ג  ')theכורעס.ס
ר סרקיפניסק סירוס
לקטע גש590
פסי
א) "736ק גרבן !:וגר נסו"ת מסל-ס לוגמן ס" ק! 6-1ק"5ו !פג"כ גק4ק 1נ!גג" 6תספי6-50ו10פלטתוגקר6
מקס טרשי נס!-ס מן מכסן:
ב) ,ס! 6סרג מ!-ס תייס גמ!"ס פור -736ק סיידססייססטי"ל(,יגדוגק תסיס) עם גע פ'ס שזר:
נ) ו;7טס נס גפ-ע כעיר (כקוטג תקפ*נ):
ד) גוסס גקיר6רס ויג'יייטו
'קרס ,יג0מסס 8ח'ס שפעת קמזס!סיס ,וג' פשו PSDtPS
במדנלג! ,15:גכ"ס'ג"י~nsמiסhסנסטדיפ
ן כמי6 16
רן
סכרזי
יסוג* '5נדיגיפלס' '1:ג ול 6נדפסו טדסיום61 ,גי4561 1
וו' 6תיס (סרגו טלסו.ן
י
ס
י
םגילם גט1רןפט-יי*6 1דרס'פ-ת:
1ן כרטס גס' גפוסי:זודו ו'6ר סס'ש):
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עא

צ
ספרים
מערכת
ופריאהיברו מהר"מ סרעק וחיבר קרבן [ימ] צל עולם ספר בתכמות למודיות
אליצור על מסכת ע"א וקצת שו"תוחיבר
טבעיות והוא קדמון

פדה צור ררנות:
]צורך סמ"ק מצורך הוא עם הנהות
ני
רבינו משה מצורך כמ"ש
מהריק"ו בתשו':
מ
"
י
~]6צורתהביתיהרםת
ל
ע
)ין
נ
ב
ביה נ'ופסוקי יחזקאלי :
(עיין  Su1מינכס):
~נ]שבדץ
[יג]צןץדךןדמאזניםעל חכמת הרסרוק
מהראב*ע ז"ל:
שימות הנאון
['י] לנפש
מהריר יחזקאל ז"ל
ארד ורעם דק"ק פראג בפלפיל עצום
למסכת פסחים ברכות ביצה .ז) וקרא
ספרו על שם מרת אמונ"ע כאשר עשה
בשו"ת שקרא הספר נורע ציהורה לכבוד
טר-אביו  .~fftוצל"ח למסכת פמחים
נדפםבחיי הרב ז"ל ונראה מס' דגול
מרבבה שנדפסה שימת ברכות ורוצים
לגורפים שיטת ביצה אך עדיין לא בא
ח פסחים .ושמעתי שכבר
לידינו כ"אצלי
נדפסו על ברכות וביצה ,ויש לו עוד
תשובות וקצת מ"ב על נודע ביהודה
ודרושים נחמדים ומתיקים ח):
עתה באלידי על מסכה ברכות והרפיסו
בן הרב ז"ל:
חyיgברו הרב ר' מנחם ציוני
[עח
ההורה ע"פ הסור ויש
בוחידושים נוראים ובנה ספרו על הזמר
וספר הנהיר ופי' הרמב"ן וכתר ש"מ
ויתר ספרי מקיכלים והוא היה משפיר"א
ונדפם בקריסונה שנת ש"ך:
ופרהים חיבר הרב
]r'p

דביררם

ציון

ציוני

היה

141

י

והיה ביר יחידי מנולה כ"י ונדפס
באמשמרדם שנת הנ*ז ומלא מתירושי
י:
העולם ט
] זירז* להרב הנרול מהרהר
[יס]וסכמך
יוסף רוד על התורה
על סדר הפרשיותביאיר פסוקים ומאטרים
דרך דרש ועפ"י הדין ובסוף כל פרשה
קצת על ההפמרה ורמזי הפרשה חבור
נאה ונתמד ,ונרפס מחדש עלנ' טפרים
בראשית שמותויקרא 'י*י::
[כ] צמח צדימ לנורי האר"י ז"ל
והנהוהמהריי צמה
בפסוקי אליהו ואלישע ושאר ענינים
שנת תקם"ה:
יא~) נרפם בע
ר קא-עץ
t
f
יf
ה ]6צמה צדק שונה הנאון מ' טנחם
מענדל אב"ר דק"ק
ניקלשבויגיב)והנהות מהרבבנו אשרמלא
מקומו והיה אב"ד בק"ק הנז' ועם"ש
בטחזיק ברכהי"ר ס '.נ"ןאיתמ"ז בס"ד
ולעיל מערכה מ"מ אות קמ"א ע"ש.
(עיין ת' ממס תעגד6 5נן"ק;יק5סנורג כס"ק):
דיהרם מהר"ר יעקב
[כג]שנניףכמליכו
ן' נעים ז"ל בסוף
ספר משכנות יעקב בדין כבוד הטלך:
המן על קצת אגדות
[;ג]
להרב מנחם מן
מליסא ונדפס באופיבאך שנת תפ"ו:

י

שבנצביי

[כן] שבצנרן מנהם באור מאמרים
תמוהים בדרך
חורפא והקרמות נפלאות נדפס בברלין
שנה פ"ת חיברו הגאון מהריר סענדיל
יעב"ץ גימטריאות תלמיר הגאונים מהר.ר העשל והרב
נמספר שמות הקרש ומידות ונדפם:
בה"ו ,יג) ויש לו ח"במס' זה ולחםמנחם
נובל עיין תע15מ1ת שו"ת ועל הש"ס וס' קדשיםומעמי מנחם
מז]
עלרש"י:
ומקורות חכ(וס):
צפחת
 .הנ"ה מ:נחםציון
( 6טפן"פ תע")6
וג'ו) ותססנס טס מרות סמוגחיח"
*) ט5פסח'ס (דפסגפרני הקמ"י וע( 3רג1ת :סתרי"גוע(גיס כס חק(-ט h*ilr '; hclhn)tגיפסינטע

שביצים

שביצית

5כן סול פופד:
ח) ותפסו 6ח*כ 3סס דורס (!יון וזס ( 6גג'ר גרפס יר1כ'ס יקריס גבסכרוכי כ-!5ח:
t
o
s
י
'
ט
פ) וסוף (ר' מתתי' ד(קר6ט ) SDסנ.ס מערי 15רס:
י -'ceס כס תקע:6-
יו"ד)ס1(6גיקו תקמ"ס ולח"ו גופס נס:ח* 3פן כמדגר דגריס יסוכעתסי.ס '61וכוגיל
יא) גפוחגיגי מזית  ostnוסודמשריס
גי (1ות" פי' ע( מכרס מקמרות (סרמ*ע  nthwt.מגית חיוורות כאוסר5( ,טפ
יב)  6*1תפס ,סי' גס
י:
כ)
ו(
קו
פג
ג" מנחס י5דק גי' מפ
, )8סי' 6ג"7ק וט'גל 76וסע('"וי .ג; 1ספלון 3עס*1תחיתן למורמי ,וסי' נ'כ תלבלר (קנ'מ יס71ס,טלק' סגקר6
יטל פ,ו(ל מגיד (וכס' קנס חכמם (7ססמס ,:ת '.תורס) ,סו 6כחויך 6ת,מו7ו סס;ח  )lSWכת(16תטסיכם
שחטתשופכין גר' הי"ו ות"ס וזפ-ס נסקדטת ספרו כס:
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מערכת
י
עה"ת הזכירו הרב מערכתיו"ד אות נ"ב(,עיין

ש*1

[נס]פוענחתהמים

מפרים

כנה"נ י*ד סימן

ר"מ ובלשונות ובסוף חלק א'ח ושאר
דובהי:
פענזק חיבר ראב*ןמדינים
[כו]
ומזכירים אוהוהמרדכי
ושאר פוסקים ,וכ"כ הרא"ש בהושו' בלל
פידסי' נ' ובחיבורזקני ראב"ן הנקרא
צפנת פענח ע"ש וב"כ מהרש"ל בתשובה

שבתנ"צ

סי'כ"מ .ולפ"ז לא צדקהי במה שחשבהי
צפנת פענח וראב"ן לשנים בט' הקפן
ראש דוד רףכ"ג ע"א וכם'ש בפאת
יר)
הרא"ש ע"ש

:

סכז

נ1)6%

ט'~? pnSסו

[ ]65צרךךהחיים מהר"ר חייםיעקב

הלם?ד הרב סופת
הדור סהרח"א חיבר על לשונות הרמב*ם
ושו"ת סמאדחיי כמש"ל( .סיין סמ~6טיי):
ם צרור הכסף ,חיברם
[5כ]2ברךךדץדץיי
רבינו חיים בר
דור תלמיד הרשב'א וצרור הכסף הוא
מחולק לדרכים ושערים כמו שתראה
להרב המבי"פ בראשון סי' רס"ה( .עיץ
מסר גרורות):
,

הנ]צרור הכמה היבר יבינו

יצחק

[בז]פבפן3ןצ כצענה תיישים נפלאים
נרבוני ,שימהמקובצה
י:
בחרא דף כ"ח ע"נ:
להרב מיהרים"םטי
4
ו
ר
ר
ב
2
[גט]פבכ8נר
]
ן
5
[
ת
נ
צכ8עבח להרב המחברכתו
ב מ' אברהם
לנכסםיהר
ם
י
ס
פ
'
ו
ט
בדרך
ן
י
כ
ר
ע
כאחיניי מרבני
הקדמות ומאמרים הטוהים נדפם בפפד'א שלוניקי והרביץ תורה בישראל והיא
שנה הנ"ר:
משו"ת וענינים והוץ קיבר מ' פירת
כסף מדרושים נחמדים:
[גט]ובשנוץפענח חדש מחודש (והוא
צפנה פענחרביעי) [5ס] 2ברדר4
ע (סי' זרור סמור
1קכ:כ!י גטטוךיי
):
דרושים על סדר הפרשיוה בס' שמות
י חיבור על התורה
והם דרושים נחמדים בדרך פרד"ס בכמה [2]15ברדר4הכמדו
חיברו הרב טהר"ר
אופנים -חיברם הרב החסיד מהר"ר
י רג"ל על לשונו הקדמות אברהם מבע ספררי על דרך פשם וע"ד
יעקב יוסף
ופ
רבו הרב המ
ל"ורסם קרוש יאמרלו וכהר"ר האטה .וחיבר צרור הכסף על דינים.
ישראל בעל שםמזב ,וידענו שכבר נדפס ומזכיר צרור המר הרב מתה משה סי'
להרב הנז' ס' תולדוהיעקביוסף ונותנים תהי"ב ויש מ"מבשיירי א"ת סי' תריב
לו את השבח ,ושם כתוב שחיבר ס' בן ונם האחרונים מי' תכ"ח מזכירין אותו
כא)
פורה יוסף ,ונדפס צפנת פענח בעיר בם*ש שאין ראוי להפסיק במסעות*
(וסיין ט' וכרסס סכט מטרדי כח"ו):
קארעץ שנהתקם"ב .ובמפר סדר הדורות
מביא כמה ספרים אחרים קראו בשמותם  ]151םפך צררררת הכא בס' בית
יוסף כ"כ סדר
צפנת פענח שלא נראו בעליל:
[]5צרוףספי נ"* בחכמת הצרוף והוא הדורות ,אמנם לאיש ס' צרורות כ"א
עמוק עמוק ולא ידעתי מה צרור החיים וצרור הכסף לרבינו חיים
שם הרב המחבר ,וכבר כתבתי דהרנ ברדור תלמיד הרשב"א ועליו כוהכ מרן
יצחק דמן עכו תלמיד חבר להרמב*ן שכהוב בספר הצרורות אובעלהציייות:
ן להרש*מ פאוקירא
היה מתעסק בחכמה הצרוף ובאים אליו [5מ]
ומיגד
בעלס' המבקש עם
םיאכים .וראיתי א.זה קונצרט מכ"י
רבינו סהרח-ו עצמו בזה ,ועיין בח"ב הנהותמהר"שניפם בהענאש'הע"ו""יי:
קב
יד) 1גקל 6ג*ג נסס 6כן מסור וגוסס געהתניה מנחםציון
וסדר מס 63יר לרוך 1ססראז'קרות טוי לכנ?ו'65
מחטבסיי
כפליגת סנר:
סו) טס סקוטס גס!6ס טקירית טפסתת 3ית רימכי'ט (?*,ו ת"ס):
'  atleטפלע"ספן
שן) וט3qot''% 6י
1 )11כ6ו!ר סספריס בק'מיגן מ 61פפט נב" 3ס ש 6סט 5מגחל פ 5טנ* 6ורות מליך קנות יחוסל ספ
י רכיבו וססל' 1ס*
נסקדטס טלונסתירות  etlivtסט3מאיו ,ול כג'ו חסלו '6ס ט 5קרוסת ס' 5:1סיג
 611 135גחל 6תו ט16טם ,וקת ס' 1ר1ר מעיל ו6סכ' 5סטופר 6סד טען 6ותס תחת ס!6ס ~טס קיקן שהתות
(ן%.טנס)"'ס:
4ק)וא~ 6הס 6דס פיניט(קליינט סאו 1טל6נ מס:)3-

"

י

וברי

8י**4ש*8ש44
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מערכת

מפרים

ק

עב אב

רץ

ק*

נקקבהישר

(ציי פעתס!קט.ועיין ת'

sf
[נ] קבוצתכסףכ"י למהר"ר יאשיהו
' פינסוקצורדיניםכמו
ש"ע מדינ* נשם ודיני ממונות בסדר
הרמב"ם ראיתיוכ"י:

יקבסנךןן,ו""'5,ייס"'ןין:עשע
"

[י] קהלתיעקב(עייו יי1ט):
15י
ני ]6קול14ליהו שי"ת להרג מהר"ר
אליהו ישראלבן הרב
משאת משה ונדפסו חדשות מעתה .ושם
נאמר מכמה חבורים רביםונכבדים אשר
ה)

י

חיבר תנצב"ה :

לבוכים
[ינןקי
ד לכמה"ר רפאלהלוי על
[ינ]קדלבנןל
י הש"א והרמסם ושו"ת
(ע' מ' בכוסס נ:5(5טי

] קדושה וברכה(עייו נונתס'):
[י
נס] קדש הלוליםימהר"ר מהללאל והוא תלמיד ממורנו הרב בתי כהונה:
] קולבעזרה(עייו קסוריס !יעקב):
אנקונה משנתת"ך והואהפלילרווישהפרשבומבעעירל ניי
התורהוראיתיוכ"י .גם חיבר הל"ל נמור [עו]כהמל ברמה כ"י ז) ספר שחיבר
ס"ה פסקים לענין דינא ועור תיבר מ'
הרב השקיבל מהר"י
צמח באור האררא רבא קדישא מדברי
הללויהמשיריםוחירותוכו';
האר"יומהרח"וומהשחידש ,ושם בהקדמת
ל'
מ] קהלכם משה
הספר כתב שבא לידו פי' הזהר מהרב
מהרח"ו עצמו מדעתו הרחבה והעמוקה,
] קהלתבן דוד 8י' קה
נ,
עלת עפ"י והוא מה שחיבר אחר שלמד עם רבינו
הפטם ו
י
"ד האמת האר"י זצ"ל כמו שנתברר לו בראיות
מכמהר"ד חזן זלה"ה נ):
מופתיוה ,והוא בכלל הרפים אזר ננו
מ] קהלתיעקב חיקו הרב הכולל מהרח"ו והרבנים שאחריו הוציאים ע"י
' כמהר"י אלבעלי אחר יחודים ותעניות כמו שרמזתי בנדפס(עיין
מרבני איזמיר והוא על הלנות שבת מ'טייס  Shg'tנה* .)5וכל זה לא היה ביד
ומאכלות אסורות להרמב"םודרושיםיפים מהר"ר שמואל בן הרב סהרח"ו כמ"ש
ומתוקים ושו"ת ובהקדמת הרבני'יגידו מהר"י צמח .וכן ראיתיבכתבי הרב משה
צדקתו אתעולותי"ו ואת שלמי'ו:
וימאלבן הרבמהרישוי שהעהיק
בתחלתםמאאללו הקונמרקמצי"
ם
[ס] קהלתן יעקב נדפם מקרוב לרוב קונמרמים וכ'
הם סמה שישלזולת מכ"י מר זקניולא
.ניוהיה נמצא כל זה
ז"לוהואכולל תוספתדרבנן.לשוןחכמים .נמצא אתנו עכ"ד
י:
למדה מהר"א אזולאי ולמהר"י צמח.
לשוןבני אדם .מדוה חכמיםד
ומהר"מ
_הנ"ה מנחםציון

י

עתי

ישי"

א 3 De71קיסט 6תושם מס מוספות (ח' 6נס תי' ס' טופר ס6ין'ס סוגף 3ססלו פ"ט ע"מ:
ב) ט 6מקרנות נ!17ות סס ("ססילוסיס "6ד (תפ"ו ותישח) וסלכ תסס פ"פ גספ"ס וס :,ממגו 610 ,פספס
1קג1ס וס3י! 16היסידומוסיףמ7ייי' ג"כפי'מיוקשעןתגיך וגקר6ו כמו קסדת :oan
יתעי:
נ) גסס" פי'י! קות 3ססויד 11?3דפס5יי:יס

עי

ר) ופפוסלמון W'~'Shjלמפייס):

סי'  to'ihררסופריר
סרמ"3ס ודרשת כוצת (גדפם ס"ס כער 6סר) נס סוכלגספליו ס' פנכת
שיסו ס!גיטין גס' 6כר~o'eS*hD !6מחלושת שור  totlhטשס פקח ופפכר ללס"נ קפחת 6ן'סו עס"ת 6רט7 6יסל%6
ת !ס!פסס!.ת  1!6ג' ס6חרוג'ס:
ומחוס '-51 lh1Sע סלג גסוסמפיי
הי"ו)7ו' 1סם-ט וגס1פוסי' סרכזת מ"פ,סטי' כ"1י"סופתחים סל :דפס נ'5ר פספי' ר'-ן'
יט"פ סגיסס
גקל 6נכסקון גוג'ס ע"פ כג" נגש*ספט'6ג סי' סג6!6גס' :קל 6לק 3סס קמת סתלפיומס
י(
יע*!סי'ס"ס)
וכסגזפס לח"כ 3ס'ע טפן ספטיי
ר "11ס (ח %-גסס"? גס5ץח ספ5גריס ר"ן' סולנ :ול 6תס!ות
סגת פ"
קו!גוגיס סג"!,י7י '7סרג סמככי !-סרס  !"17ס" ס(ניגס מס' !ק' קו! ג1כיס תנוסר6 6-ח '61ט"מ,וזכריו
יותר נ"ע 3מס ס5רהס ס :גוגיס 6'h~1rltSו1י6י):
גילופה סס  1C1fiגל הס' בחי' ופסייס ו"ותס סס ירוכ!יס ס' פגתם ת"ג ג16ס 'עקגגר' ח"ס 5פא גראס
טוס 4 oa7עח סס פסטתס סו:6

עי
9י

י
ס
א

יגד

קיי

.

שית
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ש*1

מערכת

ומהר"מ פאפירש תצמיד סהר"י צמח
העתיק מסנה וכחב עור הרב מהריי צמח
שחיבר סז"ה נ' מפרים באור על הזהר.
שושנה על ח"א מהזהר
ספי א' קראוהרשב"י.
ומפר ב' קראו ס'
שכך מהחיל
נ' קראו העסק
ל
הס-כ
ב
"
ח
שאלהילעילםחע"נ מהזהורספוי
כלזה נאבד ,ונם
ס' אור הנניז למז"ה נאבר שחיברו
מהכתבים הנז' .כנראה שלא הסכימו
מן השמי' שיתנלה ברור יתוםזה .וקול
י
מרמה הנו' נדפס בפולין וכטדומה ל
שחסר קצת מקול ברמה שיש בארצנו
כ" :
יריש,ם ע"ס בראוית
[ע],יחדלין*דךך.ד
חיברו מה' יהודהלי3
בן מה' יוסף רופא:
נדרושים על ה ת1רה
01
יהדדףלהסב המפורמם מהר"ר
יהודהעייאש ז"ל ונדפסו מקרוב:

קיל

מפרים

ק

אברהם קארו בס'חזון נחוםפיו רתמורה
דף קס"אע"ב:
[גד]כתךנמ2ריכםברין אין ארם משים
עצמו רשע להרב הסו'
מהרח"א בר דוד בם' אשרות הפסנה
בסוף הס' דףז' ע"נ:
[כס](מך3מןרם אם למקרא ולמסירת
לכמהר"א קארוהנז' בספר
חזון נחום פ"נ דמנחתצ רף נ"ז ע"ב:
[ט] קדנטרם בבאור מאמר הזהר וכו'
[בו] קךנטרם בארות תמר בקנה את
וכו' .הרב מהר"י תנין
בסיף ספר דרשותיו בני יצחק:
[גה]כ]רנמ2רכובענין בל הוסיף לנמה'
אברהם קארו הנו' הובא
בספר חזון נחום למורנו הרב נמ' זבחים
דף כ"א,ועיין בס.ף ס' נט טקושר למורי
הרב ז"ל:
[כע]כתך3כמריכ2נופי הלכות בפתחי נדה.
בם' מרכבת הם שנ ה
ח"ב פיו דאסורי כיהה:

עי

ש קוליעקב מהרב הכולל כמהריי
ןי
י
איזמיר תלטיר טורשנאוולהרבאחדבעלמרבבתני י
כהונה והוא דרושים נחמדים מאד עפי מ] קונמרםיניטיה חיב דברי "טת
הדין וחירושי הלכות ולשונותלהרמב*ם
וליקוטים ח):
וקונפרס י"א:
ש
"
ק
י
ר
ה
מ
ל
קוליעקביידוים
כ"י  [hSJקדבמרם בענין דברי סופרים*
ת' 36יסט
טסתערב אשר במצרים ועתהקי
קצהריןשיאטוותות מג]
בכיח (עין
קהל המצריים .ואני ראיהי
דביי
בנסראך)3לזהרבחיבזר"ל כפ"היר:ם"ז על מח לנמרם
ןכ] כתךל וק
המשניוה ט)
ו
נ
ו
ש
ל
ו
ם בענין חשור .שם קונמרמ
עם סופר מאי"ר בקצור .ועיין בנדפס מהקינטו
ר חמישי:
מערכת מים( ,ע '.ה' "סם ,גיח גה"([ (? )6ס]קךנם2רכ 2יסוד השטרות3 ,שו'א
אגרת בקית להרב
מןא
(כ ]6נתךנפ2רם *עב"ץ בענין פציע [ ]15עמרם

יל

י

קינמרם

י

לגו
"יצבי
בם

ג1הזון םן

רבא ונדפס ב' פעטים ובשנית יש
נחום פ"א
לכמהר"א קארו הנן' בס'
מהדורא בחרא:
דתסורה דף קכ"ד:
.
ם
ו
י
בענין לאחר
ם
י
ש
ל
ש
[גג]
הרב דבר אמה קונטרס הק קונמרם בכתיבת ס"ת ע"ד האמת
[כנ]קךנמ2רכ 2עלישנאיי:ן ארם אוסר דבר [ ]"5סדנמרם בעניןהיאוין
 .הרבדברי
אמהקינמיס הדשי:
שאינו שלו לכמהר"ר
קונטרם
הניה מנחםייו
ן קודק,
(6הץ

ינכןרם

ן (סד'6 t)bl)hn 6גל"ק
גס (דעסז היזזגיוזש(י זנקגס' 'דגטי
שפס נרסין:
ן
ת
ז
ג
ו
)"%1 (eetrbtפ
פ: )1רסס ג'6ד עם ס":ס (ר' כפא( גרו-וו מקל6ק6וגפ:סייס מיסגו ,וע' מגסס ) ocתכס
,
ט
ו
ק
י
י
(פ-ם גפס' פ6ס דמי כי"; c"Pfinויו
אקוט6-
כס'סכזגית וכמעת' נכס סחכם
) p'jdkתקם"ד) ונס כקת

.רמו

י,

יסוי

("
י: 6
ת
ת 1יקסעיגם פ6ת"ס פחו
א .ס!דקסדי!
'סס סול סרפ"ז  15כפירסת'קי('ס טס '1לכפסיג(מפרשיספ1
יו"ד)ווט ( 6כניר ומטסו פחדם גק.ק גרזיפבוג ג
(גר.פ"ס כג"ס) ופס סדר כטד טחת פד"סלספקוגלפסיפס סייגים פזירו '1ל:
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עג

ק
פפרים
מערכת
ם לחם לשבע להרביעב"ץ [גג] קתםרם ענונה לסהרח"ש זה יצא
][psקינמשר
.
ראשונהבתשובותיו לאיה
במור
א*ח

וקציעה

מימן

רעיבשעורי ברכה האכילה:
[מ] קדבטרם מאמר מבוא השמש.
(עיין מ' בכרפס סכמן

י

עי

פימינטי 5נחך):

[מ )6כהדנטרם

י

מאטר המלך בדינא
דמלכותא ואביזרייך

בסוף ס' בית אברהם להרב מהר"א
ישראלובוו'קונטרסים:
[מז) טדנמרם מדות המזבח להרב
מהרחק בר דור בספר
אשרות הפסנה בסוף הס' פוף דףי':
*מנ]3הןנמשרכמ טודעא ימהרח*ש נדפם
בתשובותיו בח"ב כמדתו
.
לכל רוח חכמה '"):
מזיגה נוס יפה להרב
[מי]
יעב*ץ במורוקציעה א'ח
סי' ק"ץ בכוס של ברכה:
מ על דין מליח הרי הוא
[מס]פהך3פטרכ
כרוהחלמריין דל בשו"ת
אבקת רוכל הנדפס מקרוב סי' רם"ו:
[מו]כהןגפמךכ!מנירת זהב להרב יעב*ץ
שםמ"עת"ר להל' חנוכה:

.

קינטרם

י

146

י

והדפיסו בנו הרב משה חיים,
י
בשערים במעינוה אריוה מחכמתו
דר
וש
לו
לי
ויהו
דעתו ,ועל קונטרס זה כ' מהר*א
אלפאנדארי בא-יכיה במפר מדר אליהו
ב' שערים בפלפול עצום:
[גז] קדנמרם פסקים( .עיין מהיי

יי

5י16ן נהי):
הס] קובפרם בקנינין( ,עיין שגסלס
מקנה כסף):
מ']קרנטרם קשי ההבנה .כלומר על
לשונות קשי ההבנה
מהראשונים נשיה אבקת רגכל למר"ן
ז"ל מימן נ"ל ים*מנים הנמשכים ע"ש;
[גו]קדנטרםבענין שומר שמסר לשומר
בסיףמים עסוקים 'שנדפס
מחדשבברלין:
[גם]סרנמטךם מהשיןי םני שבמקרא
נם קינטרס שמאל ישראל
(עיין דוכס נסתי יכניס):
[גס]כמדנטרם הוך כדי דביר לאחר
קדוש במפר חוון נחום
בתמורה פ'ג דת קנ'ו ועיין בסוףיעיר
י:
אזןבק"ורית לעיןיג
מ] טרנמורם הורת האהל .בספר
מרכבת הטשנה ח"נ
פרק י"מ דמומאת מתבדיני אהלות:
pD1קןנמןרם בענין תרי ותרה הרב
דברי אטהקונטרםשמיג*:
[סכ]קרכנרזווררגנלינש הוא ט' שחינרו

י עי

פבענין מקואות חרב
[מו]קדנמפרכ
דברי
אמת קונטרס שלישי:
[פחןקדנמפרם טקנת כסף בקנין בטף
מהר"י חנין בסיף ספר
י
דרשותיו בני יצחק וקונמרם בקנינין הרב
י אמת קונטרס שביעי 1
דבי
נמס]קרנמרם משפםשלום להרביעב"ץ
נדפםעלדיןא' שפסקבדברי
רבינו יצחק בר
ריבות בנ' קהלות אהו"נ ונהברר לדיץ :ברוך מקירמובא ונפטר שנתד' אלפים
[ג]קדנמשרכןנר תמיד להרב הנז' בספר
ההנ"ר .הביאו ם'יוחסין:
לחם שמים מס' המיר:

[ג ]8קדנטרם המוניות (עיין ת' 'שסע [טנ]קדךאד:דדרדת(פ"ן ת' זוזקו:פורטי
3ה")6ידי:
ספירט 3ה" 6וגס מו"ס בסס
פ" להרנוםיונתן
י:
[סי]כתמודר*ר4
3גכגסח)יע

י

[גג] קונטרס

סם"ע עלדיני רבית

ושבתותקנותנדפסשנישעסיס1

י

י

כומים
בן

עוזיאל על
החימש נדפס באמ"רסי):
קינת

הג"ה מנחם ציון

יא) גקו 6נכס פ1וע161 6גס גופם נס גס*פ evפ!פו5יס 'קרים 5ס:י תרי 5גתר 6ודסג 6מפס ופוגי :1כ סנשפ
ם דפסו,ס 6נסקס כפר'ייגסמן סספריס
ירמי' וגגו ש"סיו6כ וכדיק פע"ד )"~ elhכפס פוזפס רג6י
ס 'קרים כ6.יוס
6הר 11גרפס ש? ססעס ע"יידייי' סס"נ סוע"גפויס סר?ג' טרע!ןר וס'ס'ף גסך סס15סלפ!יי
ס.יהן פפ1ק'ת:
*ס) ונס ע' ש"ס פסס חככת גת":6
י זגג:
ינ) נס גס' רוח 6וק( 1חקקי) נדפס קונטרס
ך
י
ה
י
ב
,
"
ו
ז
ם
ו
ג
ח
ו
ופגו
תקעו:
סזוחת c;ttnesi
יד) וסק ס" כסיל פזל פעפעתגעי ת.ספות
סירס  rthקרפו'ר מקראק ,ת!פ'ד פסר"ב כפפגרל סו"ו ,נס הי' ס' קטורת
פע) הו! ,ש"ס פרדכ' פל'
ק
ר
י
מ
ס'
סס*ד ?כסמרן סמחגריס
 671וס ג' רגלם
תר
פ.
ספוגח ע! ~1 et1)hס'גמ
י 6זג',6ונ-ע

,פי

יך"ך

יכפי
"ען

עי

מוכי
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מצרכה

46נ
ם באור נפלא להרב
נסס]קיברומיערי
הקדוש סה' אברהם
נאלאנמי העמיד רבינו הרמ"ק על מנילה
איכה ע"ד האמת ונדפס כמהפעמים טז):
ו ריןבה שיטוה על כמה
[סי]קיקינ
מסקות חיברו

י

הנאין מה' יונה האומים מפראנ:
ןסז] קלןךירצ
על קצה מאמרי
עין יעקב להרב
הנדול מהריש אלנאזי ז"ל .ונדפס בסוף
ס' מעולפת מפירים להרב ז"ל .ונדפס
באיזמיר:
ן:הן צועדך קצור ספר כנפי יונה
"
הביאו מדר הדורות'ין:
וסט]
(עייןנינעם הרסיס):
[ט]
מהרב חנניהקזיס

לעין

י

קן

קנאתאפרים
ם
קנאתסופרי
על

ספרים

ק

הס' ולא ידענא מה אידון ביה דנראה
דמחבר ס' הקנה היה אחר רבנןסנזראי.
ועם*ש בשה*נ ח"ב מערכת פ"א(פיין
 (oh'5Dדיש דעוה במחכר ס' פליאתן
וספר הקנה הגדול הוא מרא מעיות
וחסרונוה שראיתי ס' הקנה כ"י וראיתי
ההפרש .ובספר ציוני בכמה טקומית
מביא טדרש רבי נחוניא בן הקנה .ובכף
ציוני כותב בעל מודנו על הרב הרוקח
ולמהר"ם ריקאנטי נותב ה"ר מ"ר:
[עג]קנדן בינה אחד ממ"מ קנים.
'ם) נדפם פעם
ראשונה שנת שע"א ופעם ב' נדפם
בק"ק וילמרשדארף שנת ה"ץ והוא
מהקדוש קנהן' אנינדור ן' נחום ,ובן
הקדוש קנה בשם אבי וקנו ממזפתת
ר' נחוניא בן הקנה .והיא מפלאות
תמים רעים על שמע ישראל .ושם אומר
חכמת אביו מקרא משנה ספרא ספרי
כלהתלמוד .מדות .מולות .הכרת פרצוף.
נלנילים .שיחת דקלים .עופות .נחשים.
עשבים .כוכבים .ושם נאמר שהיה שנה
ארבעת אלפים .וראיתי ספר גדול על
פרשת בראשיהכ"י וקרוליהס' הפליאה
סמנו ו"ל ,ועיין במערכת פ"א בס"ד.

י

שרשי המצות
להרמב"ם להצילו מהשנוה הרמב"ן.
ונלוה עמו קונטרס ח"ק לישראל השנות
על הרב שר"ח י"ד:
עהה נדפס בפולין ס' הקנה
] [hpקבה
'") גדול על ביאשית ועוד
 reהקנה בקובץ קטן על טעמי המצות
וקנהבינה על ק"ש וכל זה נדפס ,ונם
):
(עיין סיימם
יש לה הקדמה ארוכה כ"י מס' חקנה.
שהוא [ענ]כתנה חכמה הוא חיבור דרושים
ילפי מ"ש שם היה נזמן ד' אלפים
נחמדים מהרב המוכיח
א
ל
פ
בזמן רב תחלת האמוראים .והיא
מ'ליב פודוויצר (סוח"1ויס5ר):
דמייתי דבריאביי ורבא ושאר אמוראים.
ל
יבמערכת סם.ך כתבתי (ע"ת כסיף ס16ת) [עי] n-pp
ה"ר יוסף האזובי
י ב) שירים ימוםר
דטדר הנו"א בשינוי כתוב בם' הקנה
ומזכירה הרמד"לבשתי ידוה:
הגדול ונתחבר מהגאונים ,וכן מזכיר כל
[
O
D
]
ן
י
י
ר
לב
רבנן סבוראי דף פ"א ' ועלה על
ה
נ
ד
נ
כ
צ
ר
ל
y
f
f
~
דאפשרדאיןזה סהם'רק תוספתשהוסיפו
כח*:)6
אח"כ ובהעהקות עשאוהו מנוף הספר.
י אלימתלעיין %6יתס)
אמנם מממבע הלשון נראה דהוא טנוף [סי]קצורס

כסף

קץ

הניה מנחםציון

":ע:%ל
קציר י

פסועם פלקי! כסת'ס "ור 6דכים מו"ס תרדכ' גל"ג סירם נסמ"ס מירק 7כי 6ופו-ס פד?כי פס!6ווי:ףעס
כתפ"ס פירק ?כי1 6כסת1תסססריס6י:ו מטיל ס' מילק 7כי:'6 ODD "Ph1 6
טזן) fig~'tגס כסס קו! טכיס (!ע 5,סי"כ)ציי
 %נט ס" איכס  '1 "%ספיג ולסר טיכס (זו"ז סמ'ס) *81ס
גפי !עק 5גסינו' ממם )6Osחי 1תסר*סג!6יגטי "61כ !ע"ק פיס סתח' ח" '6 6סאו כסס'":6
יז) וכן סכ'16ממפת '-וסקככ"י !סרמ.ע ממג וסי (ת! 6כג:ו' סספליס 5קג"פ ?671יפגסייס:
י-ת סרטניו ת 6-פ"פ וכיי "16ח  h~ooע"מ :יגקר 6גס 3סס ס'
יח) וע' הסיס ת6פמת מקמר לכ"ח סי"ו 1ס1
' קנס 6ג 1גדור וכתסוגת סג6יניס (וגס"ס גסר1ת דיסק
ספל'6ס (קארין תקמ"ד) מסר סס' פיחססו
ר
י
ו רוכ סקס!ית לשלוכית
י!-ט חסיכת רס"ג  !"11ול'גת1גי6סתס.י 6סרקוימ
גקל 6כעט סערי תנוגס) סי'ו
עס
ס !סרת-קוכן מסרזכ*ו ס 5":גראס
י
ג
ס
י:!6קר סה"ת ע"ם ,וקוקס מס' ספרז
! otb:n~ ~filw 1ו"! טים .וטויח
מתנ"ס
סטם
זסתחכרו סי' ר" 6קר 6מפראג סמח' ס' כפ64ס ע-ס ומכמו גבס ס' !6ק:ס וגס' מקר ע':.ס ית'
ע,מ!סעיר 6ת כקולאיתקמרסייועגפי סע11ס ננסתחו"! חוור חשר ו6ל
כ' יחמורם גח1ס גן סק:ס ט"ב ,וכ! 6תג
גס
 q'eת"' כאי ספיסקיס 116נ
תצטרך !כ!,ר !: 6ם!. 6כעס מטס ו6ך סק:ס כס מקימו קג"ב ושמ"ש כסד'

גי5

סייס

ים) וסוף גפין סק?תסיס
' סק ::סגדו! וכתו :גראס כ
ב) סי' לגו!ר 6.סכדי6( ':ני כטל גח.ס)וט" :מ! 6כח"ז כג":

חמי

ס כפ6לי!ק תקריו*סגרוד (ת':6
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עד ?*1

ק
מערבת
ספרים
ע שראיתי קצור
[עז]כהצורדינים יכןזצר"ילור נתכחובנרוות [פד] כילצדךכמרדכיי
על

י

האר"י
כמה קצורים מינים ממינים שונים .ובעל
נפש לא יסמוך עליהם אלא כשלמר
כבר הדבר בסקורו או לפחית כשהוא
ברור לו מאד .וכולי האי ואולי שלא
ימעהבדין או בכינה ח"ו:
א,דזלנבבדוע נדפמ
[עח]כמבדוי ותך
בל
ס מרבני פירארה.
נאו וכבר כהבנWוtPf
לפנים (סיע 5דס (דרך)
חיבר עשרון .פרקים קצור חובת ה)בבוה
ומספרי מוסר אחריםכדי שילמדו בעשרה
ימי השובה והט בתוך ספרו הנחסד:
[עטן כלצדקכ!'יךאים הוא מה שיש

י

בידינו כמש"

מערבת האל'ף בס"ד (עיין
וימין כח":)6

רניגו 1IP'Sh

[ס] קצור כבדר חנמים (עייויפי
][fieקצורכונותהאר"י (עיי
יוס)ה:י15י
ויג
[סקמצורמאמרהתערובות(עייו
ת' וכיסס מכסן

המרדכי בכ"י

ק"ף וכתוב עליו שקצרו מהר"ש
משליישמם ז"ל כג) ועתה ראיתי בבה"ד
י יהושע
שכהב קצור מרדכי נקצרע.
בעז טכרוך עי"ז עכ"ל .וזהו בדפוס
כמדומה שראיהיו וכפי דברי הרב הנזכר
כתוב שם מי הטקצר כמ"ש הרב הנז' כד'
ונראה דהוא הרב המחבר שלפי הנצורים.
וזה שתפיס אינו תוי ,ועל הרוב נראה
שזה שראיתי בכ"י הואענין אחרואין לו
יחס עם זח שבתום .ובשו"ת מהרי"ל
ד' קריסונה דף פ"נ ע"א ב' ובמרדכי
שחיבר סהר"ש שליצשמם.ובחידושיאנשי
שם סביב המרדכי פ' היה קורא בהגהת
מ'אייזיקשמייןהזכיר מרדכי מא' שמואל
שליצשפם:
] [ODק2ררךא  J"CDשנדפם בזמננו נראה
ו
שקיצרו הרב מחבר המנ"נ
עצמו וכן נראה מהפנמה והקדמה אשר

בהחלתו כה) !
[סחמצררעבידת הקדש להרשב"א הוא
טה שישבידינו שהוא קצור
מהארוך על דרך תורת הבית .בפו
שיתבאר לקמן מערכת שיין ת"ד(עיין

כחת):
[סג]כשלרוךסימיגט'י
סרסכ" 6גה":)6
יינקרא נםכן מתנת
לסהר"ר ישהק [מזן קרקור פסקי הרא"ש חיברם רבינו
בוזרות עני
הכהן מק"ק אוספרהא ונדפס בפראנ שנת
ס' הפרדם לדום"קז"ל חברו*
שע"ד והוא ספר חשוב כוללדברי הרק"ם [סח]
יל
ושאר מפרשים ונפך מד
:יה ואינו מצוי
כב)
ן(ט" טסים רמוניסן כז':
מערכתעי"
כל כך

קינדר

קצור

הנוה מנחםציון
כא)וסוט סר"'  ,~)hDDנס (ק5ל מ"י מו"ס יפקכ 5ס1 111קר 6גסס מרגבות ט1כית וכרפסי שוס תפנית'סרית
וגן :קולס '.מו"ס ' )pDפ6ן ג"ן (פסס.ד) וכפוגן :קטל טוססירוס כמו סער סכטת.ן 6סגס וחסכון ~SD:
ע"י סג16ןיעכ
 ,גסטר 1סיקר מגל( סוג ע"ס:
כב)1פ"ס סספת.י קטלמורת .ור" מרקר'6ס זק  h~o1מי' רק ?קדוקירם-יגע:.:י דקדוק:
כג) תקלש נס כסס פלזכי מקטן וגרם'מת סרג פוסלג'ר געי משתי זגמ! 6תחיי ס' מר?גי סק5ר סדר מוסד
כג"י מסגת.ק-ן וגפה גויותר מסגק!ר ע"י סרטשס ומס:יסס:
כד) וכשסל שימס ג"כ ?סל"  fnuמכרוך סי' ספק!ר ס' סלי'ף כסס פסק' סלי"ףופירססו ספל סרמנשס:
י '6וספו
קל 6ספח' 6ת סק?מס סם ם:כתכ
בה) גזפס ר6סינס  sti~sל5שכ
ו יומי ) 'ffpמכס:ו,י
ת
ל
ו'  1De1'Dסררי) 1סו 6קורווגווזס'?6פסו ורק 1סחק כוו ג 6סלים סוסיסו
ס
י
כ
יסטמיס !:1ל'"ס .6ך טחו נגרי
עיגיסס ומהחג'! (טתס ,שחלי סגמ 65גו ?גייס מללס סנ 5וג6חונ 6ולטשו!* קש סלסול פרסים נסנט
15גי
סל ( o~t)onoכסכך פ"ע(יפוסו:6,י,כק תפ"ו) ט! כסא
5כ
ג כס
פ.ס ומפך '1'1
וכרומס ע"מ ,וגן 5יע
(ט (פ':ו (פסל6יפ) ,פשו ם6רית טון 6ות ק':
קמרון
6
י סו 6וקול
 ,חלס סלכ פו?ל"ס
י
ע
ג
סייג'6(1יעימ
סרייג? למגמ"ק פלאג וסלת !כ6ל יפלץ מליתך וטד נמיל, 6סמך "6ס רק
י1ן מר,וגן
וטסר!ימססלמ"סגמ:ס':סוייפר"
ססי' ומן רכ 6ח
הנכיר סס נסקזפס פניקס
ת
"
)14קיסט' סר-ס וגקר 6ג"כ גסס סרפויס (עפ'16 6
נ
י
ט
ר
ו
פ
6ית מק"ט) :,ר6ס פסס כ"ס סס" 5פ1':יעליס סרגת
י
ר
ס
נסר"6ס פ6סר 610יסויגו (ע' סנ"ס פסר("מ ב"ח ריו),ש"
סטור או"ח ס" ערל6-
,סי(.ת"וק קכט
געלן פינסכיון כיח "!1 effnט ע( יסל(זת  oeמסקריך לתרן קו
ס"טיססגיוסנ"י מזח חשת ג'זכריהיו
סי-ם ,ולשו"תאוריויספיסק*ו סח(יט דח" סרמווססי' 6חר
פ,5גי נ"ריספם נגד זנרי ס!פ 1ססותס גס1ל5סיג
טת" סטור סשהוגגדריס פשל תיג ב"ס:
4ו) אנסס כפר6נ טס גל~ר!פי:6

י6

י6

י6

עי

סי

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

148

קירור

מערגת

.

מפסים

ק

יאשיה חנטה קיצור
צפט)
מהא"י
פוייפו וגם הרב יחיאל
י
ל
י
מ
זהב .כח)
קצר באופן אחר וקראו הפוחי
והרב המחבר עצמו מהר"א די וידאש
ז"ל הוא מילה וזיקק וחיבר תוצאיה חיים
סלת נקיה .ונרפס כמה פעמים .ועיין
בח"ב טערכת רי"ש (עיין ריסיה הככס):
ב פנינים (עיין רכ סייגים):
[ ]5י
]קצור שבלי הלקפ הוא שבלי הלקט
"6
אשר בדפום וזהו חלק א'
של שבלי הלקם:
[5כ]קוברך
ח"ב ראיתי
שבליעצמהו,לו
הלקם ח"ב
וראיתי שהרנ
הטקצר הכניכס
"י בתוכו דינים אחרים
שאינם משבלי הרקם .ובאותם הדינים
הנוספים אומרזקני הרזיה ודודי הרא"ה
בכסה ענינים ורינים:
[5נ] קצור הורת הבית להרשב"א קצרו
הרשב"א עצמו ונקרא תורת [ ]15כתצדך ס' ההרומה עשה רבינו
יששכר הלוי בר יקותיאל
הבית הקצר והוא לבד היה
הפור
י"ר ס" טגדולי תלמירי הרא"ש ונפשר שנת ש"ב
ולא הארוך כמ"ש
ביי
י
"
ב
מר:ן ב
לאלף הששי:
קי"ב
]קצור תירת חמאת הנדפס עם []15כלובדך תשובות הרא*ש חיבר רבינו
נזי
יעקב בעל הפוריםוהיו ביר
פירוש דמשק אליעזר
נראה שקצרו הרב מור"ם עצמו כ 1%רבינובצלאלאשכנזיכ"יכם"שבתשובותיו.
תשונה הרא"ש רבינו
ועור חיבר קצור
 [OSJקצור תקפו כהן שחיבר הגאון משהדי ברושלייש וראיתים כ"י ככ"ש
הש"ךבדיני הפיסה .קצרו מערבת תי*ת(עיין חוס סתגוסס)יב
ו1
בספר
ו מעין "כמס):
השנהאייבןרמהערלרייח"מ שני אחולרקייםם עורתומסיים' נ5ח] קרא משההייי
קנ*ב .ובסימג נ*ה עשה קצור תקפו כהן [5ע]קרבןאהרן מהרב הגרול מהר*א
נסו ש"עועליו כהב חידושיו טוה ומזה
הםכתובים
 .וחיבר ס' כרתי ופלהי על כהנים באור רחב ופלפלא אריכתאיג):
י"ר ערסי ,קפא תרפס ח
דבש"בב'על ההללכקויםת [קוקרבןאליצדריי
ן(עיין 5לחע1יס):
נרה ונדפסו יערות
יצחק הכהן זלה"ה הרב הממבר בתי והונח
בהיותו רב בעיר הקדש ירושלים ת* 1נשמעה קרן
מלחמהכי רגים לוחמים מגאוני אשכנז עם מהר-י
גנז /ורבני גאוני עה-ק לא ידעו אמיהת הדברים
ולהיכן מגיעים ומה טיבן של ענינים למוד):
כי בארעא קדישא לא נמצא איש מפקפק
רתע3,ל שום דבר תורה ורז-ל היו והכל
מתאבלים על החרגן בעוה"ר לא) ומתאמצים לומר
כל לילה ניקוז "צות וסידר רבינו האר" זצ-ל.
יל לילה
ויש חברת אניי חיל יקרים מבתיהם כ
קדוש ועומרים תיקון חצות וקילפת
בחצות למדרש
סופרים הרבה הן-נותנין אוני"ן תאניה ואניה.
ומרגלא בפוסייהו דרבנן אשרי כל חוציי לומר
תקון חצות הנד.ובימיבין המצרים בגהכ*נ סנדולה
וקיק תלמוד הורה נאספים ביום קהל גדול ומקוננים
ובוכינו בכל יום כמצות רגינו האר"י ז"ל .וכמה
פרישות נוהגים הע"ה בימי בין המצריםככלהוממות
הנמצאים נספרים ויוהר ויוהר .גם אין לומיים
בעה"ק בדברי קבלה כ"א הח' שערים שהועתקו
דרך עץהחיים ותו לא.מהרה.ו עצמו ובנו ו
מ
כתבאיפילו בכתבי האר"י ותל חוששים לטפרים
י
כ
ה
ז
ב
ו
ה
כ
ל
ן
ע
י
.
ם
י
ר
ח
א
וסדרים
ראיתי
והוצרכת
יבי א"י וכחוב בט' שרו
דתלו בוקי סליקי ביוש
לצו מרייהו;

קפיר

י

,

רביכ
ף גרפי

דרושים 1
גאן הרב הגרול סבא קדישא מ'

[ק]6קרבןחגיגה שהרב הסנ"ן לא
קרבן

הניה מנחם ציון

ש שורטס תגע ומ:ט1גס תק4ל) וכלכהית סרג פיסוג"ר גמ65
כח) האס נס סם סגים יקרותיסל' פוסל-דלי
ש"י קול ל-ת כגק1רע"י סר3מו"ספתתי'3ר"י  ,ohtpוגמ"ח פ61ת'מסגילו קטרר"מ
ינרוכיס:
ו
י
ס
3ע5פו בק"ק ווי5פלכורף (תע-ו) גדפם תו"ע
כפ')וכיסיספיק 3ססל מס' ש"ח 1Spoכקילויני

יסרי

סלמי
וו-י
7
"
,
.
,
"
י
"סון,ממ " ""
ו
נ
צ
נ
)
ן
%
:
י
:
מ
י
ע
ג
ו
י
יחרר ז3בס"ג סרגתן 6י'כ6ן פ! גלת פרטגס פ"פ:
לא)וגן כ6ן 5ע'ג ט! כמהסף ק
סמיכםנל
)
לב
י 6קטין ס"ת סר"6ס:
ס
6
ר
ג
נ
י
'
י
ס
~
p
g
,
ד"
עלפון סכ" ',6ח נ"ך גק5רו גס שו"ת סרסכ
לג) ג'ל סתי!"ט ג"כ פיח פ", 6פקירגיפס ס' קרכן לסלן .וסר כדור גחפד 6ף נפיס!ג! שככייסת רחם-כ

"",יי4" ,י,:",

' ט"ב גסח'.ס.פריס הסרן ע-'1ג מזות יקר פסד ופשל 6ותס'יטשו:
יכי
י ב'
~?ptע*ו וסוני ~עירס:
ם סיע  h'o1חי' פס'
לד)ירפטנסי~ויס
ס
י
,
ד
י
ג
,
י
ג
פ
ה
ס סרקר6ות 1or)nS
לה) גוססט,י,:י 6ע"פ ע"י ממו"ס פסקיגטי

פי
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מערכת
ן מנחה מהרבמהרי האגיז הגנוז ,מלשונות עמוקים שבס' הזהר .נם
נקנ]קרבנ
םיוענינים קראוקרית ארבע שהואבנויעלד'יסודות
פשמים
י
ד
ר
פ
נ
שונים.יי
) וכהב סדר הדורות שהזכירו חזקים.רבינו הרם"ק .רבינוהאר"י,רבינו
י ע"ש .והם' שהזכיר מהרח"ו.רבינו מהר"אגאלאנטי.זכר כלם
עמק יהושעובניחי
לחיי עד
הרב בני חיי הוא קרבן מנחה
י
"
ר
ה
מ
ל
צ הבה שי"ת למה' נרטון
חאניז כמש"ילהושוענדאפיםן באיזמ:יר אך עמק ][ppקריר
קובלענץהלסיד הרב
עמדי
שבות יעקב:
ןנרזנ*4ךיז) חבור-נחמדעל
[קג]כהיזקנ
הרא"ש סדר מועד [קי]קרירז נמלך רב להרב החסיד
מופלג בחכמה
וסדר נשים מהגאון מה' נהנאל אבדתן י
'
קארלסרוא והוא מבני בניו של הגדול ויראה מה' יהודהנבון 3ן הרב הנ' בעל
לגיסוותלמידו של הגאון ראש
מהרייויי
ר מחנה אפרים .וקרית מלך רבהיא בי
ישיבה מ'אברהם ברודא המפורסם .וחיב חלקיםעלקצתהלכות הרמכ'ם ושו"תמ':
הגהות על מ"א י")א"ת ונקרא נתיב
זקיק]קרהרז ספר תיבר על הנהת ס'
וםם
" !
חיי
תור:ה הרב המאירי
קרבן .חבור
ה
ד
ה]7קרבן הע
י
א
מ
ר תיבר fהרב הטfבי"ט
אב"ד מק"ק ברלין ג' ספרים גדולים על [קיכ]קו*ירז ס
פ~
לבררמילידאורייתא
הירושלמי מדרמועד סדרנשים סדרנזיקין
ודרבנןוכיוצאבס' הרמב"ם:
פפילרפוושליעפלה.היורתוושס'פוותעלהמהנרומנבי"םםשויארבייזקרריבהן[ ,קיג] כהרן אור ימיא
ה הכהן .שו"ת
וחידושים ודרושים
י
ובסדר נשים יש כסו ד' אלפים
דבורי לכמה' משה הכהן אב"ד דק'ק בעלז ובנו
תוספות*ו:
י שנת מהר"ר דוד הכהן .נדפס בזאלקווא שנת
[קם]קרבן שבת
נ
י
נ
ע
י
תקלעו:
ם על
בעל עמודיה שבעה וכו' חבור נחמר נקיי]קרןאורפני משההיישי
סדר הפרשיות
וענינים מתוקים:
]קריאת השמירה (עיין "כ"ת 6ולאנוכר שם המחבר .אך נראה מהסכמת
נקי
ינתי) :הרב הגאון שםכי המובא)ירע שם בעליו
עמו :
[קי] קריה נאמנה יט) ימהר"ש
[קעו]מרן שמואל חיבר אחד מרבני
אוטולינגו
אשכנז על פירוש
מעבר יבק:
רשב'ם על התורה וראיתיו בדפוס מ')
ה
[קח4קרירזארבעלמזי
מהר"או*וזולאי [קטי]3הרנימ ספר שחיבר רבינו יצחק
בן הראב"ד וי"א שחיברו
ספרים .אור החמה* פי' על הזהר .אור
הלבנה .הנהות על בל הזהר .זהרי חמה .רבינו אהרן מעיר קרדינא .והוא מהים
קציר מס' ירח יקר שחיבר הרב מהר"א וחתום מאד עד שבא הקדוש מהר"ר
נאלאנטי ז"ל תלמיר הרפ"ק  '~fftאור שמתון מאספרפולי ופירשו באור רחב

הייי

י

יעי

י

קיוי

י

הגיה מנחםציון
לו) ס'ג6ס.ט קויתרפ.ח סק"ח! :נדפסכ!ויגיני 6ס:!":
)?rוך מסיס  olth1כטו"מקירו 7נליו גסרגס שיממן 61יג 1כסןשיגיףסנפיר ש
לז) ו:דפס 6ה-כ מס סר"6ס ת

המקריך (וסט גם!יפות ק6ר!סרוס 6ס'תקס.ו):
לח) ורוכ דגר,ו  eln~piמפס פס' קלגן גת6:ן סיגו וכרגו:
לט) 61מס  D~h'9pג6מ1ס ס!6נקריתולפי.ו קנסמק,פו1פי1טיסס' קריקטספפירס:
ט) גרפס 3ק,סט 6גב' 6כר '-וח"ב תקג"ס )
 6ססני3 6מס ס' קרח ספרפייחו ס"תדכטרעגםת,ושהגס חבט
טא),גיס דרסג'ין נטש!-תושיסרןסיז
1ח"3 :6ססס'י
ס ס"ס ושש"ת סריג"חס 6.ע"ס גיפס(ג'וקרר תקג'ג) טס שסרס כס5
יסגי
סג' ינסקו'6ן פש וס 61פלן סיחת'! '91רו סס מס פקירגןירחק
!3ב) גרפס ס"ס גלקסית ומ"פ
ש
ג"פ וגפו גן מספרו 'יקבספחני
זלפת 1פ!עזי סכ1ס (ספגורג תקס'ג) וקרך סס מס' קרן 6יל פר' ע"ס
ןו"1 1ק' 11טקכ טעםסכחיר סנ"'3ר
3מן:ר"ס:
פקפ ס:ז'ק מוסל"ססייר
' הווך'
31ך נססו-ת וגריזוז ו%1757ש"ס:
יי
'נ
קר
פ
פ
*ו )3סמד 6.תטע גרפס אפן גי

וי6

יי

שי

~fftns

ו'

יכייף

סטתי

t
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ן כפי אשר קיבלם מרבו מהריב הלוי שהיה
וגילה מסתוריו ורמזיו וקרא הס' דןירי
י
וד
ר"
קג
יי האר"י ואףטפרי הים-ע לאהיה קורא ע
רו
הג
וגרפם פעםשניה באמ"ד ש' תקכ"ה מד) .ל
מ.ז .נרן) ועוד רעה חולה כי מי שהוא מוחזק
ונוסף עור איזה לקופים פהגאון המפרש לנאמן בכהביהאר .צריך חקירה גדולה.כי
תי
ם
עי
דכ
יפ
יהזקיט מנאמני ארץ מוה
מהר"שדבריםנחמרים .ושםמזכירשחיבר נאמנה מקובלים מו
מגאוני ארץ ועד אחרון נתגלה שהם והסומכים אוהפ
כמה וכמה חכורים בנסתר ע"ש מה)
! היו קוראין בכתביםאחרים .ושומר נפשו ירחק עד
ם להרב חקור דבר דהספר ילומד והחכם המלמדו נאמש
נקיי]קשרריםליעקבדיישי
"
"ע
יענ'ץ ונרפסו מאד .וה' המב לח ימנע סוג להולכיםהבההימ"אתס.בס,
ד.
מאי דכתיבנאבעניותין לעיל במערכת
איזה ררושים נפררים קראםחוליות מהס'
(עיין מהרח"ו בה':)8
הנז'ויקרא להם שמות .קולבעזרה.
למהר"י צמה שכתב בהקדמת פירושו
שאגת דראיר:
אריה .תפלת ישרים .פסח גדול מי):
י לאדרא שחיברף נגיד ומצוה בתחלה
בקצרה ועלה עלדעתו להדפיסוולהפיקרצון החברים
נקיח]
ן חיבר הרשנ"ץ ז"ל וכתכ וז"ל ובא אלי הלום קשה עד מאד והזהירו
קשתומ
1
ב ונרפס מח:
אותי מאר שאזהר ואשמר לבלתי שים אוהו בדפוס
ט הכהן תלמיד מפרא-ו רשל
עג-ל .והסר,ג מו"ס"יי
"  4א א "
תורות עברו

י

קונטרס אחרון

בהקדמת

מקורחיים כהב וז"ל הלפו

אק להדפיסמאמיי האר"י רל .וראיתי אחרי רואי
לאשר הביא אלוה בידו הוא עמק המלך לא די כי
כל זה הוא בדרך גנבה .כי מעולם לא יצא מתחת
ידי הקדוש ז-ל דברים אלו ולא במסירה*ה 8לפה.
אלא שכתב אוטם לשמו ועשה עצמו מפרש דברי
האר"י ז"ל ומאמריהזהר .והנה מעולם האר"י לא
. .ואעשרה
למד תורה זולת"להקדוש הר"ח ויטאלז"ל
היושבים עמואין לומדיםמפי האר"יז"ל רק אומר

[ ]5קבלה ,בענין מפרי קבלה כתב
מהרח'ו זצ"ל בהקרמת עץ
החיים הארוכה שספרי רב האי גאון
וחבריו הם אמתיים רק הםבהעלם נמרץ.
ובאור ס' יצירה להראב"ד אינו הראב"ר
א
בעל ההשנות רק הוא מחכם אשכנזי והו כתב הארן" זולה הקדמה אחת לענין קשר עם
אסתי רק שהוא מתום ונעלמי ומפר ברית הצדיקים הנההיא כתובה בס' עץ החייםמידי האר"י
מניחה עמוק עמוק מי ימצאנו .ובאור ז-ל ותו לאמידי .הכל מיד הקדוש הרב רז היים
ויטאל זלה"ה מורי ורבי ובעמק המלך מפרש אשר
הרמב'ן על התורה
אמת ויציב למ
י לא כן והלא אפיי ההקדמות של הדרושים שמסר
ו
"
שיבינהו עכ"ר מהרח
סהר"ש
ל
"
צ
ז
מכ"י
האר-י ז"ל לפג הנו ,ו' ראויים מהם גור עליו
א אותם מפיו בלל והא רמוש
י
י
ו
י
וימאל בנו .ומכאן השובה למ"ש קורא גבח  vwn1שלא
הדורות שהראב"ד בעל הקבלה הוא א-ק ומאטרתלתריייןוסף .כך אמרלי הרבמפיו.
' ע"ב :ומי התיר לזולת להעלות אותם בדפוס להתעולל
שעשהפי' ספריצירה ע"ש דףי
בהם ערלי לב וכו' ומה לעשות דאמסר עלמא
ת
ב
י
ת
כ
שספר
ת
י
ר
ב
ע
ד
ו
י
ה
ם
י
ר
ב
ד
ה
לטפשא וכו' .כלל
ידי
כ
ואני הצעיר ראיתי בכ"י
ימוך עליהם לא על
ילה"ה אותם יראה ויס
מנוחהחיברו רבחמאיגאוןמ").ובס' הרב ז
הזולת .ולא מדרכי דברת עד הגה .רק למען ינצלו
לחם מן השמים למהר"י צמח זצ"ל כ"י
יי את נפשי "צלמי עכ"ל:
ן כל יראי הי מהעונש ואנ
ראיתי שספר ברית מנוחה הוא קדמו
ביברים יקית
מרשב"י וספר הק
מט)נה וכתב שם דבספר יכאשר ישעי "משתיי
שער הנתיבות
כ' שמחבר פי' ספר ספרי קבלהואיןמקיץ ואיןיודע .ואש תוקדבקרבי
יצירההיה.ה"ריוסף הארוך:
עלענינים אלוואביזרייהו" :ל~

ן:ג4:למיבהגךרטב

כמאיתי

בכתבי הרב הרמיז שהואהיה נזהר לקרות
שום ספר קבלה כ.א כתבי האר"י זצ"ל

דטדכרי

הרבנים קדישי עליונין הנז' ירחה כמה
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קבלה האמורים ויותר מהמה .ולא עור אלא במעיות לחוש שמא עירבו מוולתו כאשר נמצא כמה פעמים
ושגייה מה אענה ומה אומר .ודי כס-ש הרננים בהוך דרושי האר-י ערג רב עלה אטט והןלהרחיק
וגי .ומ"ש הרב מהר"ח כהן שרבינו האר"י דל עצמו מלהיות בעצת מופיטי ספרי קבלה .השומע
ישמע ועליו תבא ברכת טוב נא):
מעולם לא תתב זכף עשו שהבאתי לאינו לעיל.
שכונתו מיום שבא מהרס"ל
ם
שכותנים התוס' נודע
נכרהאבהקצת .וכל אשר מצא כתוב זמ"הלר.ח""וגלמכמתקיוגדת [ב]
ידו יד הקדש
עשאו שערבפ"ע.ואני ראיתיו מכ"י
מהשמו ז"ל עצמו.
כ-אאגךשמוהנאהיששעהרנילםבב ישמור עצמו בתוס' יוה"כ רףכ' ע"ד ,והרבידמלאכי
הן שלא ללמוד
שסידר מהר-ש דף קפ"ד ע"נ הניא טהוספוה שבועור,
ויטאל וסי ררך עץ החיים ומ מבוא שערים
ומ סוף דף ח' שנתבו פי' הקונטרס ואח"כ
אוצרות חייט דווקא .כי רבו כמו רבו לפרים
כהבן ורש"י מפרש וכו':
ומלוקטים ודרושים ואומרים שהם מהאר-י ז"ל .ויש

קדנמרם

א

ף

[ ]5ראש אמנה חיברו השר מהרויי בס' פרי מגדים שיש לו חי' הלכות על
פסחים ביצה קרושין ב"ק מ:
אברבנאל,וכ' הררב"1
בתשובת רפוס וויניציא סי' שך"ם וז"ל [ד] ראשמשביר(טייץ מכיר):
כללות"רברים יפ
מהרב ר6ופלא
ראשה כא'מנבהזהכי ההוראבהיאצרחיקך [ס]ראשון
אברבנאל במ'
והרחיב הדבור והשיב על הראשונים וכן מהר"ח ן' עשר שיפות על קצת
י:
דעה הינג'ס :,,,מלס
הוא דעתי וכו' ע"שא
מס'
[ ]3ראשידמףב' חלקים מהרבמהריי
איסקאפה אב"ד דק"ק []1ראשיו:ושכררים מחובר עם ספר
י:
איזמיר על מור וב"י קצה א"ח וקצת ח"ם
חינוך בית יהודהי
ואלו נדפסו .אך הי"כ על כל ד' מורים[ .ו] ראשיה הכמה הוא מפר קדוש
ונדפסו קצת תשובות מהרב שלא כסדר
ונורא המפורסם
באשכנז וקורין לס' תשובית ראש יוסף .בכלישראל חיברו רבינו אליהודי וידאש
ויש ערבוב בסדר הדורות ומ"ש דראש תלמיד רבינו םהר"א קורדובירו ,ואשרי
יוסף שכתוב במשאמלך מ"מוצ"ע עצמות אדם שיעמיד.בו כל יום ויעשה קבע
יוסף ,עמש"ל מערכת מ"מ דאינו ם"ם שיעור אחד ודאי יתנוצץ בו קיושה
(עיין מפ6מוך):
ומהרה .והרב עצמו חיבר ספר הוצאות
ן מהגאון חיים סלת נקיה טס' ראשית הכמה ה).
[ג] רמשידס שימה עלחולי
ף הרב פרי מגדים בא גם נדפסו קצור מהרוייי)פוייסו ותפוחי
"1ב וכיוצא :
לידי מקרוב ,וכתב הרב ז"ל בהקדמתו
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