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נ) במהך"ך כליפה מלב מק"ק ירש"יפירש שם חכם וכהב סדר הדורות
היכח"כ� דלא מצא כן ברש"י ולא וכר דכן כתב
אגאדיר�עי' קבונק
רש"י בנימין סוף דפ"ה :ב)
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והוחקיו2יחרשב"ץ

נ) ומהרד"ך בהשונוהיו שקיל ומרי על
�
ייי
ד) מכהר"ררוידבשיייר
ן חהנו של הרב
מהריראברהםאליגרי כמ"ש
במפר לב שמח .והביא השובת מהר"ר
� הרב פ"ם ח"ב ס.מןס
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ובהשב"ץ
�צא
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ו
הקרביי"ם הללושיש להרשב"ץעםרלב"ג.
ורלא כם' קורא הדורות שכהב שרלב"ג
ן שם ובמפר
אבי אמו של הרשביץ עיי
טיין טטרת ר5ס ועטרת
יוחסין .והרשב"ץ חיבר ספר לויר; חן
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דמהר"י בי רב בן
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מהר"ין' חביב והוא מיוצא .ספרד ובא
ם�עי'מגהת
�יי
ךהיה רב בעה"קירושליםרבויה בשנים ב) י) מהר"ר אופנה
יהדס�ח"נ)
חיבר ספרהשוביהובסוףקונמרס הסמיכה
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הג"ש
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דכר' סרג כ6ר רגע כמ"ג וכסרכם מקומות
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ד) סו 6גנוי
�
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(')בסג"מ ליב אב"ד דק"ק מיץ (ע"ז
עזרי 6נ; .ספנת לריס סה"נ):
סאראוואר אחד
(י )6מהריר
מרבני ויניציאה הקדמונים
בזמן הרב באר שבע והרב גדולי הרומה
והרב מהריי הלוי ויש לו איזה השובוה
בם' באר שבע ובשו"ה מהריי הלוי .ה)
ומורנו הרב מהר"י הכהן בתשובתו הובאה
בס' משאת משה חלק א"ה בפסקעיגונא
של שמואל קארו מ"ח לישב דברי הרב
מהר"רליבהנז' באורך וברוחבכי השב"ח
השביח למצלה הרב הנו' ע"ש:

ריב

(ינ) כפדזך"ךריבסניךהרררריץכע"
נזרנגית 6טכ3 6ח":)3
ב מסרוצמ (עי'
('נ)זקך,מיד ר'לי
מ' ':טיס סנ"(ס,רוויז ך"ס
כחכ כסרר סוורותוכו'):י)
(יי) מהר"רריב פוחאוויצר כריין
ןנו' חכמים כח"כ))':
(ט ).נמדקך"ךליקשינמק ('1יןימיין

נרולים

(יז)מהריירליוואא,פדאג) היה אב"ר
במדינהמעהריןעשרים שנה
ואח"כ אב"ד וראש ישיבה בק"ק פראג
ושם בעורו בפראג דברעםהקיסר והסביר
לו פנים יפות .ואח"כ היה אב"ד בק"ק
פיזנן .הרב הי"מ קורא אותו רבינו הגדול
וחיבר גור אריה על רש"י בחומש וא'
גבורה ה' וט דרך חיים ועוד חבורים
אחרים )' .ובצמח דוד הביאו שנה שנ"ב
והאריך לספר בשבחיו:
מה"-ר ליווא מפראג נידע בשערים שמו
וחיבר כמה מפרים ככתוב בח"א
ובח"ב (טיין (טי( ונח" .)3והגאון מהר"ר
נפתלי הכהן בתשובהו הבאה בשויה
הגאון מהר"ר צבי סי' ע"ו כהב אביזקני
מהר"ר ליווא מפראג אשר שמש ברוה"ק
כמפורסם .ואני הדל קבלתי מרב אחר
אשכנזי מעשה נורא שעשה על ידי מה
שגילו לו מהשמים .ומזה נמשך שדבר
עם הקיסר ביחוד כמו שעה וחצי ועשה
לו כבוד גדול כמו שכתב בספר צמח
דוד יא) ולעת זקנתו רצה ל.לך לפוזנן
ואח"כ הלך לקראקא והיתה מנוחתו כבור
שם בקראקא יב) ויש אריכות דבריםבענין
מנוי מהר"ר שלמה אפרים .וחתנו של
הגאון הוא מהר"ריצחק כ"ץ נשארבמקומו
עם מהר"ר שלמה אפרים איש לונמשיץ
הנזכר .ואחל היה רב בפראג הרב שליה
עם כמהר"ר שלמה אפרים כמו שחתומים
בהסכמהים של שלמהעל קמא ומשניוה
היא הנדפסות ראשונה בפראג:
(.ח) כמדחך"ךשפידרת איש קדושויודע
עתידות מזכירו הרב הקדוש
מהר"אדיוידאשויל בם' ראשיהחכמה;יג)

לריס כח"ב) :ח)
(טז) מהריירריב בנו של הרב שער
אפרים יש לו הגהות בם'
שער אפרןם וזאה' ליהודה וקונמרם אחרון
שם ויש לו כהביס אחרים והיה חסיד
שבכהונה ט) וראיהי לו ז"ל הגהוה כ"י
הי"ל חבורעל ההורה מאביו הגאון ונקרא
מחנה אפרים ומחנה יהודה לו ז"ל ונאבדו
ובנו הרב מהר"ר ירידיה הכהן חהנו של
סורנו הרב מהרדיצחקיוישלוב' השובוה
במפרזרע אברהם למורנו הרבהנז' בח"מ,
וראיהילו ספר א' מהשובות ולשונותכ"י:
הגה טנחםציק

ה) תט"ך י"כ "6ר 1 l~uGג 1:סרב ט"1ס 6כרסס ח '.סם" (סדר טעמי1ת עסס"ד גת(ק ססמ1ת 16ת '6ס"ס:
ו) 61פסר  6107סר ("6מסיפק 6כ"7ק ס1ר1( 6:76סמ"ך ער"ח שיר תפ"ט) תתן סגלן כע(  763ס.טכ 1ס"

36י סג' מסר"' 6נ"7ק(,.1
ק כסמ"ס כג1ר' 'עקג:
וכך חתימתו כס' דעת תכמס' ,ס71ס (יכ כע"ס יוסף כסרס"ג מ1סר"י ('כ פר(116ערו"(
ז) ו(16י(",
Dl
 pD1'Dtוגe
דitסhג"l
ט~הכרסס
ע"ס 1יקס( טפס רי"גיכפיית שיפיס טכ"ייפטלת שתצפיר,יכיפי
יפרס ("ט61 ,ן ס: 61מקט DVD ocn
' ס"ך כ"סלסDל,יSי~hסי' טח !רפל'טיג
ס"כגיח,יי.,גר
גי
לסטכועיס סססג5ון כסלח"ן ולח"כ גסס לל"יוסמ"ך:
זס 1כ( 5ק"קפיגסק 1סי' סטדרסן.ופסס כסט ספטרגס
"
ס
.
ח) ("( פיסק 1עס"1ת ":ס סי' כ"ז :ט) 1ג"ג כעס"ק ,פת"ו עס"ק י"גג.סן תס"ח כן מ"ג מגס:
) כמו מ" סט'"1ד ,גור 6ר" ט( מס' סכת ע'ר1כין 1טסח.ס, ,כר ('7ק תפזורת 'סר (6נ6ר סג(1ס גר מקס,
י
 716ח7ס ,ררוס'סויניס
יפ" %ר"מיל"ג):
 ,ויתיטת ~לס
יא) וט'יגס' ס"ןיסוף מס'ייחסןייריטח:
פ"
יג) וגמח"ג כנס סמתכר כוס וכן כ16ת מי 5
חתתדו".א ועתם 6מת 6גי 7וגו ט"ס
ג
י
ן פ"ס כטלתילדות רס"י
ו
ג
,
ר
י
דיסער
י5ך ג%סר ירטתכייריר
גל'יס ס' ת"י  (1(6ספ"י)יסי' גן
ככור כן"ן
ס' מפס מסב עס"ת כ' 7מסר"1 1קגו כ"ס כסוס
פ6ס ס:ס גקרוג 1וג'תי (מרתיח ען קגרו כמס1 ,גג7ו
בק"ק סרטט'ס( 6טא"ס
פעם כמשת פקין ט"ס  e;nhtטג"ו גגחרותו ט6,ג16 1ת'3 1ן ת(מ'יי סג16ן
ס
סע'" '"1ן קט"ס כמטתי 3סס סר"י(י 3פטר6נ 1ג '1נ"(ד (",סרמ
י 61פפר6ג):
"1
ס'
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'ג) 1סו 6כסער 6סגס ט"ו:
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גס כס' תזיזות (מסלת"ו נ"י גתג 6 oltsת7
 11Stoפסרת"ו ו(4 (-ך  1SShוסרג (פיד1ת ,סג
ט עט6, .7ח-ג ס((6ו מתססכי 6ת-כסגייו (ורוס ()6
תסלח-ו ו"(
ס' '17ודע

נחלש

מונמיסאחךך.1

מג

ם רש"י ~תוך דבריו
לויה יפעטי
ססרכ
ת גסמתו וכתג סם
פלי
כותבלוי"ה .ובשה"ג חלק א'
פתיוית
תג'יוזי(1ומככ(ילתSס t1''15Dפ:דססג6ת'ן 1(6סעגופ:טל מטיס סערנה יו"ד אוה ח' (עיין רנינו ינתק
י
י
,
קדפוגי1ת ומ
ס15י ד"ס 5ך וכי') כלגבהי 0שם הרב
(יט)דקנ4פךן כוהר"ל ריפא אב"ד דק"ק המופלא ח"ק כמהר"חן' עמר ז"ל שקיבל
) (סיין סטרת זקגיס רבונה רש"י ז"ל רפירוש זה-הוא מרבו
ווינאיי
רבינו הלוי .ויש מי שאמרכי לויה ר"ת
נח"נ):
למורנו ורבינו יצחק הלוי:

מ*

(ה) ךן8ינך בקאיך (בע"ס המאורות)
(טי'ן  1DDסמ16רות בח"כ):

(ת) מה' מאיר ברזילי י
נ מובהק
בעה"ק צפת ומזכירו הרב
המנ"ן בזבח השלמים:

(נ) ךצנינךנמליי
ך אבואלעפיא (טיין
:
רניגו
ר
י
ק
מ
ר
כ
)
ס
ו
ר
ד
,
ט
אהד מרצני
ד
"
ב
א
מצריםהקדמוניםבזמןמהרים"ץ
(נ)דןך:נכמדפיך
יק"ק אימינגען
ומהריק"ש וסיעתם וראיתי בארץ מצרים
(עיין גו6ור מקטן כח"כ):
השובותיו
באורך .והזכיר
(ע) בה' מאירנאביזוז

קובץ
בכ"י
(ד) ךננינך כלאיך כמאיננל:ימייר
ה השובותיו הרב גנה וררים בריש השוכוהיו
(עיין רניגי ממסון)
לאבן העור .ושקיל ומרי עם רבני דורו
(ס)ב1דןך"ךכמאיךאשכנזיננר אחוה ומכללם הרב החמיד מה' חיים כפומי
בעל הנס זלה"ה:
הרב ש"ך אב"ד בק"ק
סס'ס לין  hnne:tוס.ו מרג':ס ט(' 1סחת (קת
ת
אייונשמאמ חיבר פנים מאירות שו"
חלקים ומקרוב נרפס מוחד ולפר גת,ך קס(  OTD1ג' כמט דגת ריס 'חדו
ותירושי הש"ס ד'
oPh
'לנג"ו ס(קמ
סטן
ס6חי 061מס6זלמתכוס יתכיןליעסי.נסיותגמ
י6ס:,ס
נר
כהנוה אורעל התורה להרב ומחובר לו 'כסב ו6ס סו
ח~
סe
כr
ס תפחתו )
ו (ר .1ו:6י ס5עיר ר'6ת' חתימתו
אור חדש להרב החריף המופלא נכדו .וגתקגי
ן ס6ותי1ת
והיההמנוחתוזקןושבעימיםסיוןהק"ד:א) כססתסגי:סורוסיס  Dfilfiפ16פד .6
כת
ומ
גמלות כוו' ס( 6ל6ס .ורעתי חת.
מוטילת"כ ס' :סי
חינר כסה ה"מ ) fnleכתוגס מח,טלס .סיס כ(ס:סגע (סקר
(') מה' מאי
רם ולא נדפסו אלא קעת SDקיל
ועי'גןעיינ
ו:
 ,גע:ס ,ת,:כ"ס וגנתו
חבורי
ןס'השויולביויתמיידו והי' בידמוירםמהורשיקמי"למ ומהר"עשם () מה מאירז'
(טייק
ורבני
ומרי
6ת1גס בה"כ):
הרב כנה"ג והרב פני מע"ה בבחרותם.
והרב מהר"ש אלגאזי למר ב
יילשיבהו( .י)6ך1נינךושאיך תהנו שלרש"י אביהן
וחתנו מהר"ר ישי אלמולי ושק ומרי
של נרולי עולם רשב"ם וראוז
עם הרב כנה"ג בהשובותיו הנדפסות :וריב"ם חיבר תוספות עלההיחור .וכן
(י
) רבינו מאיר בר ברוך (פיינ ראיהי בספר הישר כ"י לר"ת שמזכיר
הוס' רבינו מאיר אביו .ובהשו' ר"ת
מסר"ס מרוטגטרנ):
הביאה
הגה סנטםציון
סטיו, sff,,קג' סג16ן '( 'ffltttג לוp'v)h 69
ג hg'9וגגוגר נסקדמתגכיו
'ר) 1ז1גי"נ(7 6תס.ו 6ר"ת מ",סיי
,
 ,כ5ס ס' ( 161, 6(1קורס le)ann .סעסולס
ע
ג
י 6(1ס"מ לחליו כ
ן ק" 6כוות :5ופ1ת ptt)pvi
ן פוסרי"ס ו"( נטגו6סן 6ג"7ק (ג1ג סכוגתו
חגפלות  6(1 ,C~D Pt'1anכמ"ת לפסגת שדר כחטסגיה
ימס
וי
"
סל
רופק מסיי 6כ"7ק (ג1ג (1סמ-ך ( 6פסח רס"נ) וגס סעור ח 67דפסי"( "11,ק (טכ סו 6ר"תפ(
י
י
ד סכה גכ7ו כש עק"ו ס" פגרו
גפו"ס 'עקכ ק'ק:יס וע 74ז,ק 1:מן כעץ wמpס~' tס,יחי גופן לחרוןי
' פע"ו "16תסי'  '5ק?4ט 1קקשיג פ"ע:
אתי יראו ווגלו:ו כ(6יגעו ט1ד fsnי
א) לוס כ' 1כו וגגו  610סרח 6 pnStגן"ק ככספיו וג' 6(6חתן סג15ן גע( סתרן טט'1ת פ6מר פרזג' מ"ג
וסו.ת ר-ת גסן -'ohפ ס-פ ע"ס:

דיבואו,

נחי ייר
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יי,הלקט'כ"י שבלה כ"ח
הביאה בם' שבלס
ובנדפם כלל אע י"א כר,ב ר"תקבלתי
מאבא מארי שקיבל מרבותיו והם גאוני
לותי"ר וכו'
('נ)ך:נינן נואיך בר מודרוס הלוי
ממולימולא נ) חב-ו של
הרמב"ן כנראה מכתב אשר כתב להרמב"ן
והוא באגרות הרמב"ם והוא הרמיה אשר
השיגעל הרמב"םלפניחכמילוניל כמ"ש
הרב מגדל עוז פ"ח רהשובה וכן רמז
בכתב הנז' ,והוא רבינו מאיר אבואלעפיא
שמזכיר הרשב".א בתשובה סי' ההקמ"ו
.
(סיין זס 3ר":)3
ובחידושיוהביאוהרבהמגידפי"בדשכנים:
וראיהי להרב כמהריר שלמה אלפרנגי הרמ"ה ,מחדש נדפסו חדושי הרם"ה על
בחרא שני קובצים באריכוה
אחד מרנני מצרים הקדמונים
שכהב בהשובה כ"י וז"ל והרב רבינו גדול ה) והיא המהרורא ארונה כי הרב
מאור אבואלעפיא הלוי ז"ל ממשפחהי ז"ל חיבר שני מהדורוה ארוכה וקצרה
ומביה אבי כתב בחבורא רידיה דעביד והיה בשנתהתק"ם ,וכברבעניוהי הארכהי
לכוליה הלמורא ושמיה דחיבורא פרמי בזה לעיל ושם נאמר דהיה ג"כ מקובל
ש גדול .ומחדש נדפסו פסקיו למנהררין.
פרטין כהב פ' חזקת וכו' עכ"ל .וי
ועמ"ש לעיל בסמוך לך נא ראה:
בידי הצעיר פרסיו להוריות ואכוה על
קלףישן כ"י וכתוב בהם
אלייש
שחיברםובקאריאיםר ז(ינ)דןךננך'כמאיךנממןךנמפי
וסיון שנת ד' אלפים התקם"ו
(טיין מסר סטור כח"כ):
פריתי הוריות
הרא"שופהרוירמייוהאמבבויהא:הרבה (יד) ךצנינ
ך כלאיך ונכהן (טיין מנסות
ודע דבתוספי
(זיינווגיוח נחת):
הרושים מהרמ"ה ולאמצאהיםבפרימי
הרמ"ה כ"י שבידי .ולכ
שערןיוכסתףבתדיף לא"ניג (ט)1כמיקך"ךכתאיךי)ב"קאבי הרב
הצעיר בספרי הקטן
שיר (טיין ננערת5גסיס
ו
נ
י
א
ע"ג דפרימי הרמ"ה
ר
י
כ
ז
מ
ש
הרמ"ה
כח"ג):
הרא"ש .אך עהה
שקצת
י
ה
ק
ד
ק
ד
י
ה
י
א
ר
ו
מרברי הרמ"ה שמביאים בפה הרא"ש ) (fuף:ךכן"ד שמביא רבינו בצלא
בשיטות המקובצות הוא
והרבעין יעקב הנה הנם בפרימי הרמ"ה
ו
נ
י
כ
ר
ר
י
א
מ
מםרקסמה,
ו
א
ב
ו
ן
ה
כ
ה
ב
שבידי וכשכהבהי אני ההדיומ על רו
לידי
פ"נ דהוריות לא הוו בידאיפרימי הרמ"ה הצעירחידושינימיןכ"ימיוחסיןלהרמזך:ז)
ולכן לא רקדקתי בדבר .והשהא פשימא ('ז) ב~דתך"ם (מאיר) מלובלין תהנו של
לי ההוא ניהו הרמ"ה שמביאים הרא"ש
הגאון מהריריצחקהכהןח)
והמור רק שהרמ"ה חיבר שני מהרורוה חתן הגאון מהר"ל מפראג חינר מאיר
אחת קצרה ואחה ארוכה כמ"שבפי' הרב עיני חכמים על הש"ס ושו"ה והיה בזמן
הרב
הגה מנחםציון

י

צדה לררך למהר"ם ן' זרח בהקדמתו
ולכן אנא דאמרי דפרימי הוריות שבירי
הם המרורא קצרה .ומה שמביא הרא"ש
הוא מהמדורא ארוכה אשר בה האריך
בקושיות והויתן והרמ"ה הוא תלמיר
רבינו יצחק מויינא אור זרוע .ג) יכתב
הרב מפר יוחסין שעלה לשמים שנת
חמשת אלפים וארבעי) וכתב בם' שושן
מודות .כ"י שהרמ"ה זכה לתורה תמימה
ולחכמה פנימית נעלמה .וכבר כתבנו
במערכת למ"ד שהרמ"ה חיבר ספר ע"ד
האמה הכי קרא שמו מפר לפני ולפנים

ב) תגר סו;.ר 1סוחרר לט( (.ס' ,ג') גסס ר"מ ; h'DPihl~hע"ס כסמך:

ג) וגרס ;"; עפט
טסר"ס"ס נע( ק1ס" 7גרס ל"ו 7סרט"ס ;' גס' 6כ(1ת ;' סר"' ט1 6:'11נ '1ע"ס 61ו::ס ס"ס
610
כמקוס סרמ"ס 6;1סר ס: 61ט 6,כקמת גס' 6כ(1ת ל:וסר"ס ע"ס:
"מ
',
ד) ג'"ח:1
ין וקן שכע 'ט.ס 1ג 1:סתגס "ר1פ 6ט"1ס נוסס( '1ג"'ד
מחס'ס' ע"ד (ס""1. 6ן) 1עו 7ס"
כט(ט1יס סרמ"ס סס ':סניטר  ocכס' לצף ססס' 1ע1ד ה" רג' 1:מצר ס4
י סר"' טיגנת (ס" 6ס"ו):
ה) :1קר 16כסס 'ל רמ"ס 1גפ6ריו )QD1
ס"תהסכרדמ""קסד::גסד1יוסןרטכ"סתג(סמ'חל"(סמ'סרט"סס:1ר;ת סיג (תורס 1עח"ג ס'י"ג:
ו) 6ג"7ק ט6סי1כ כמנ"ט טפס ;"ן 6ס;:ו'
(וכקין ע' חקקת טחוקק ס'"ו
1ס"
;,:1ר 1תס1ג1תי 1כס"1ת ש"י 1גסט" 1סס",
ן כתת'מסט"יר ;1מכ61ר ומח"ן סס:

ג
ן
ש
%
י
ו
"
%
ו
ן
ב
י
;
,
'
ג
ך
:
י
י
"
ע
י
,
קי
שרעיי

נם
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הרב הלבוש והרב משאה בנימן והיתה
מנוחהו שנת שט"ו :מ)

(יח)רבינו מאיר הלוי (הרמייה)

י נר ט1די1ס
(סיין ר3יכ1מ"י
כלוי):

מירחי

אחיו של הרב
(יט) מה'מאיר
מה' משה מזרחי הרב המחבר
שו"הפרי הארץ ג'חלקים וח"ג לאנדפם.
גם חיברס' גדול בכמוה ואיכוה מדרושים
נחמדים והוא בכ"י וקראלו שם תפארת
ישראל והרביץ הורה ותלמידיו היוגדולי
הרור)' :

גדילים

ועמ"ש בח"א מערכת צ' אות י"ר ובשם
הגדולים ח"ב דף ק"ב 'ב) (עיין רניגו
נןקיס "3ר 6כרסס סר1פ:)6
(כן) ךקךונ ך' מאיךבן הף"ך נק
(עיין ס' סטזר נ'ו":)3
עראמה בז הרב
(כס)
מהר"י עראמה בעל עקידת.
יצחק חיבר פירוש תהלים איוב ונדפסו
יג) וכתב בספריו שחובר פירוש התורה.
ומזכיר להרב הנז' מרו בבית יומףועיין
בשו"ה מהישד"ם ח"מ סי' רכ"ח ובס'
תורה חיים שו"ה למהרח"ש ח"א סוף
סימןכ' .וכתב בהקרמתפי' ההליםשהי'
ממרקסמא ואביו הרב ז"ל נפמר בנאפולי
מיד אחר הגרוש ונקבי שם .ובשנת רנשה
נהגרשו מעיר נאפולי ובאו לשלוניקי:

כמיקי כמאיר

(כ) כפןק' מאיך מלמך מגלל המוריאה
בן הרב מה' שם מוב המחבר
ס' כהר שם טוב הלמיה מהרייז' עזרא
הרב המחבר עצ
ומהר"שמחויהיוןיווססףיעהוםה.יה וחביזבמןר (כ ),כפדתך"ם טמאיך) ממאדךבה
מהרח"ש
תהנו של מהר"א בן
ג' חלקים משפם צדק וח"ג לא נרפס.
וע' בם' תורת חיים למהרח"ש ח"א שי' 'מהר"ימינץוחיבר שו"ת והדפיס הרמב"ם
ק' .ובמשפט צדק ח"ב סי' ל"א חתם שנת ש"י והגיה בו הגהות ולפעמים
כהרש"ךעל תשובהו וכנראהשתיכף נפמר אומר בכ"מ כתב הרב המגיה וכונתועל
מהרש"ך כמ"ש מהר"שחייון שםבחהימתו הגהה מהר"מ פאדוב"ה .וספר הרמנ"ם
כי מרים הם בסילוקו שלצדיק מהרש"ך :עם הגהותיו לא ראיהיו אך נראה שמה
שהשיב הרדב"ז בסוף תשובוה חדשות
יק הזכירו על הגהות אחד מחכמי הדור כונהו על
(כ)6ךננינך כלאיך המעי
הררב"ובתשו'דפ
לויייניצי
א הגהות מהר"ם מפאדוכ"ה הנז'( .ואחר
סי' קס"ה וע' בשה"ג _ח"א וח"ב (עיין זמן בא לירי הרמב"ם עם הגהות מהרים
סר 3סגזעילי לסלן):
מפאדוב"ה ז"ל וכאשר רמיתי כן הוה
ה
י
ל
ע
ך מאיר בנך משה כמה דהרדב"ז
ם ומהר"מ הנזכר
קאי
(כנ)ףבינ
השובות ממנו ז"ל מביא חבירו של הגאון .מה' שכנא ושניהם
הרב שבלי הלקם בח"א וח"ב כ"י :מהלמידי מה' יעקב פולאק ושקילימרי
מהר"ם פאדובה ובנו .מהע"ר יהודה עם
(כנ)ךננינך כלאיך בך משה היה רמנו מורוים בעל ההגה"ה בתשובותיו.
רבו של הרב שבלי הלקמ ונתבקש בישיבה של מעלה מהר"ם
במ"ש בשבלה קס"ב ובשבלת רצ"ו יא)
פארובה שנה שכ"ה':י)
מהר"ר
הגה מנחםציון
ן
ל
ס
ת
פ
כ
ס
ס
כ
קספ"פ לא'תית' 17צתן  ?:P) tnl~heע"' פר:ס' 7ך" 6ו
ר
ג
י
ד
ו
ס
ס
ס
ר
ן
י
פ
ס
S~pn)t
'ס"
יר
ע"
ג!וגל'ן(יי"%ך 'י"רכ,
לי,כב' גכ"' נדו"! ו!ל"ס  (t'PGגןי"חסיס '%1ס גפ:סס _מת"ס דפ"ס ולת יספח
סג,ון "1%ס 5%ירגןגד יום י"ו חיל,תרי %ות סרוס'ס ;ע"ז גטירליגנין ויווני (%חסלטיו
ח ו' %ווג
ייס:סים" כתת התחמס'י"רדייליי
 ,וגס "%ם סס'ג סחרם ח"'6י"ד ס'י רל"ו סרג פוסר"' ;פירץ תתן
%.סר'ס!יג!'ן  p'pש*  !"%חותן תחת תתן,י*ול
' טעו מטעתיסר,ס כלוחפרין סג6וייס %כיח ~ otfnסיבן

דפ"ע מס כחוג %תתסס )1 nippס:
סמ"ג
ס) וקו כמקלטת סו.ח לרכיו
ל פלופ על סספ"ג,
פרסם",לו  '1ספר.ס גרגר ;כסתדירסךי,פית כפו ס'י
רי
גק
מד
ר(
יל ט! סטורי
ותירס *ר רריס'ס ,פקי
 '1סי%יס דיגים ,ורןסכי,ס
סנטן עלסטר'
g~e
ת סר 6"%טע";1.,י כ %.עתירות פולס
גספ"ר כ"ס " 031ת !"% 5כ'יסי"
יתיג סלמון - :
י) וכפטר געס"ק 'ריסליס :יא) וגסירפססי 6נכלל ס':
סי 6נטת ג6יח  '1ס" סי וח"ג .ס' "1ך:
ר
ייגג))הולקפר',מ%ד6ל'רסת
ס
ת
ייתיפקיר 6יוכ וגססת יחס לועיד ס'איריס ותופיס טל יסטי' וירפי':
ספע ;חי'
יר)ות,עירס ;3כט ,וסי' גתי גס רתכית פ6פח ותגלם %טסיות וכפ"; גס"ס  Oipoע!
ס' גרו!
ע(;-י!ופפטרייידידי סרכ פופר" 6ס6פלסל'"ע גט! פנס פ"סס1וירות'סי:יס):

יניר

ייגרס

.6ר

יריית
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(כז) מהך"ך מאיך פאפירש איש שארנו גדול ברורו מהר"א יצחקי זלה"ה
ירושלים טי) ת"ו תלמיד בספרו הנכבד זרע אברהם אשר נראה
הרב ישראל אשכנזי והרב המקובל יעקב בעליל לארץ מקרוב וחזה הוית בי"ד
צמת חיבר מאורי אור ערכי הכנויים סי' ג' דף ל"ר ע"ד פום ממלל רברבן
לדעת רבינו האריי זצ"ל .ואני ראיהי כי הש"ג ישי"ג על חרי גברי רברבי
בכ"י קצה חבוריו אור זרועעל עץהחיים מאריוהגברו הרבנהיבות משפט דףרמ"ג
אור פעי מלך כוונוה ההפלוח .אור נר והרב מוצל מאש סי' ל"ה חרבנן סברי
בנלגול.ם .אור צח בהשהלשלוה .מחוק דמו;ר"ם מרומנברג איחו גופיה מהר"ם
האור פי' עין יעקב עד"ה .אור רב פ ',בר ברוך .ועל שניהם הוא אימר דלא
הזהר להפליא כי רב הוא .ושמעתי כי צדקויהדו וקושטא דמלתא דרכו דהרא"ש
חיבר מפרים טל אורות .וכהב גיסו הרב הוארבינו מאירמרוטנבירג הלוי ומהרים
נהן נוטה דנח נפשיה חרב ארר התכ"ב :בר ברוך הוא אחר רבו של המררכי
עכ"ד .וגם ראיהי להרב פרי הארץ ח"א
נח) ךקך"ם כקאיך פךנקיל בן הרב ת"מ סי' י"ג דףע"ו ע"א שכהב דמוכח
קיקיון דיונה
חכם בז' מדברי ספר שלשלה הקבלה רהרי הוו.
ר
ו
א
ת
ו
נ
ה
כ
ב
ק
חכמות וכתוב בעין יע
ו
נ
ר
ו
מ
ר
כ
ז
נ
ה
ם
ג
ו
ב
ר
ה
ה
י
נ
י
י
ז
הלי
בהנרי
דפוס ראשון סוף חגיגה ושם נאמרשהי'
הרב ספר יוחסין:
מגזערש"ינאחז בסבך:משפחות המיוחסות וכזה ראיהי להרב יד אהרן נר"ו בא"ת
ע"ש
מי' קס"ה שכתב רלא קשיא מ"ש
(כט) כמכר"ם (כקאיך) מררטנבררב הטור שם משם מהר"ם מרוטנבורג W"D9
הלמיר רבינו שמואל ההמהוה מיימוניוה והמררכי משם מהר"ם
ורבינו יצחק מויינא אורזרוע .טז) ונגופם רהאי מהר"ם לאו מהר"ם מרוטנבורג
מהר"מונח נפשיה בבית הסוהר 'ז) ~ט" 1הוא אלא מהר"ם בר ברוך וכן כהב
בהשובותיו אוה באוה עכ"ל:
זכ :ונזוכך סרגס כתו ס6נור סוונ.ד (נזרן
ככת,כ כמסר מניד מיסרים):
ואנא בריה קלה אסינא ולא מסהפינא
ר
ק
י
ע
ה
ד
ר
ס
י
מ
כ
קדישין הרבנהיבוח
ומראש מקדמי אריש וממדב"ר קדמו"ה
עהה שלחהי אחירי שלוח הק"ן משפט והרב מוצל מאש אמירה נעימה
נוהג באר"ש ואומר עפקני להעמיר רבר דמהר"ם מרוטנבורנ גם ברויך יהיה והוא
על בוריו מאשר רבנן בהראי אחד הרואה חד שטא .אהד מאיר לארץ שם עירו
יראה נבוכים הם באר*ש אי מהר"ם וגם הארמה מתדבק בברו"ך אכ"א שם
מרומנבורג מר ניהו מהר"ם בר ברוך אביו אב כחכמה .והא מילתא יוצאה
וחד גברא רבא הוא או דילמא הרי הוו בהינומאלמא".ר ובא ברה כחמהאישהמיט
וכניייהם יהנו עדיהם גם שניהם שני מנייהו ודיה העלמ"ה .אמבוהא רספר"י
המאורו"ת מר ניהו רבה רהרא"ש ומר הורה שלמה .וגדולי הדורות אשר ברמה
ניהו רבה דממרדני והלא כה דברי :זה יצא ראשונה מפי אריה דבי עילאי
כי אזכרה ימים מקדם כד הוינא טליא מהרלנ"ח בהשו'מימןק"ל כחבו רהרא"ש
קרבה על חדמן קאמיא מורנו הרב והמרדכי והרב הגהותמיימוניוה במעמר
שדשתן
הגה מנחםציון
טי) (":,ים" מי('ו' 5ס;.ו 1כ:ר6ס תחתיתתודירי מנעיר כןגוו
 6101 .תקר סרסן 6סכ:וי ,וסי' עלתו
עתת(ס גס גפ"ק קר5ק;1 5ת"ט גס' ת61ר סגי סלמס גסס ת1סל"' 7רסן מפו,ג 6נסמ"ס יסה י1כף ס;'
קנית
 .תס"כ סמק1כ(  'hoת' 6:ריס(ת' ;תו-ס מסר פ6פרסו (",כס(תלת' 1 fphtp) 1(,6סעתקת' תתן מנס
סרסר 61 '1;1ת"כ  Sihסת"'1ע 1כ:'1
טז)1יפת"ס סתסנ"ן סכת סי' ג ;.תימי
ת רזי תפר.ס:
) סי' סמם .ותר טע" 1סג.ס מעת פק1דת ,1ען ( 530קבורתו 1כ6יס ג13רת ,1ג1פ 1סטס1ל :ר5ס ;'1ס מיתתו,
.ז
5 061תנס כ' כסס ס6ר"י ו"( ד5דס '5ן ומס (תססת ס:סתס סרס ג1פ: 1פסד  tos~tדוקק כסתם ג6":
(
,
6
 t'p'1SOסטס1ליס 7ג,פס :ורכך :1תע(ס ,עד ס:טסס פרטגס (וייגס 1כ6ר1ן סק71ס סוגוו 1( 13ת1ת
תס"6כ
סעך1ת ): i"DnDlסר ":ג 31ריס מס"ס (מנסיך וגספר' ק.רת כסף ע"ס ( 6ידעת' :פצי סתת ':מלגכ1ת טחי
3פרק 6ימס'ד1ת 6סתק1ת 1:6ס רימס 1ע"ט גתן-ע תם
7:יכ ע"טו ~יפמ-ם ס5ר"' יס (פוס כוס(סין
ריסידקל
י 610 1תסת1קק  olhnnומקוס דטד תסרס ירגם נפור.תס
.ת
11
ח.
ק גו ולסג"( ית'סג 67דס כשדו כחיסח

"יה

טי סי

6 .חר מותי1 ,יס'כ  (6מטפר ;לחסיתו ,דעי"ו ימס  nSpnlס:סת1ת תסס מחוכתו:
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מערכת

מ

נרגלים

מה

שלשחז הלמירי מהר"מ .יח) ונאה שנית גרול המורים הריב"ש בתשובהסי' המ"ו

אשר רבר משה גרול הרור מה
מהר"םר"םבראלשקר והזו"אל גם הרמייה מרומנרבבוירננו לאידענומי
בתשובה סי' ל"ג כהב
א
ו
ה
ר
י
א
מ
הרמ"ה
ברוך
כי
הלוי
מרומנכורג ועוד בה שלישיה אוריין אבל הר"מ הוא ,רבינו מאיר מרומנבורג
הליתאי פום ברהאמרןביתיוסף המלמדנו וגם זה אות שלא דקדקתבדבריך .וכיוצא
להועיל לא במקום אחרולאבשני מקומות בזה השיג הרב כנה"ג באיה סימן פ"ב
י' אות י"מ על הרב משפטי
רמוכח מניה הכיכי ברכים היו והרי הגהת ב"
בא"ח סי' קם"ה רמי מ"ש הטור בשם שמואל מי צ' שכתוב דהרא"ש שותה
מימי הרמיה עי' בדבריו
�
מהר"מ מרומנבורג אמאי דכתבו הגמי"י
ומרהבי בשם מהר"מ .ובח"מ סי' שפ"ח ואחר זמן רבות בשנים האיר וזרח ספר
כ' וזאת אשר השיב הר"מ מרוטנבורג
יד מלאכי להרב החסיד הרמן
ומייהי תשובת מהר"ם בר ברוך ,ובכמה זלה"הוראיתי בדף קצ"ז ע"ד שכתב ועל
דוכתידהמורמייתי סברתהר"ממרוטנבורג
וכותב מרן שכ"כ הגסי"י והמרדכי�שמו
ומהם בח"מסי' ע"הדין יו"דוסי' רמ"ח
דין ה' וע"ש בברק הביה:
ואת רביע אוסיף להביס להרב המבי"ס
מגדולי האחרונים שכתב בח"א
סי'ר"ץרמהר"מ בר ברוך הוא מרומנבורג
והוא רבו של הרא"ש והוא מהר"ם והוא
רבינו מאיר והוא הר"מ נ"ע והוא שישב
�
כביה המוהר ע"ש שהאריר
ואוסיף חומש רבריו של גדע הדור
האחרון הרבשיירי כנסת הגדולה
בא"ה סי' של"מ הגהב"י אות ז' שמתבאר
כן מדבריו וכ"כ בכנה"ג ח"מ סי' רמ"ה
הגהה ב"י אות נ"ה דידוע דמהר"ם בר
ברוך הוא מהר"ם מרוטנבורג:
ושהות מלניו מכיפיה מבריך ועדיה בצד
הבתשובות מהר"ם עצמו דפוס
פראג שם מפורש דמהר"מ בר ברוך הוא
מהר"ם מרומנבורג כאשר הרואה בעיניו

יראה.

והכין חזינא לשלשת הרועים גדולי הדור
האחרון הרב שער אפרים מי' מ"ח
והרב משנה לטלך פ"ב דמומה דין א'
והרב מחנה אפרים הלכות צדקה דף כ"א
�ב דהרואה לדבריהם דרבנן ישר יחזה
דפשימא להו דמהר"ם בר ברוך רביה
�יט)
רהרא"שוהואעצתו מהר"םמרוטנבורג
איכו השתא נרעה נרדפה מ"ש עוד מורנו
הרבזרע אברהם הנז' ררביה רהרא"ש
הוא מהר"ם מרוטנבורגהלוי .ועם נשיקת
הרצפה גם בזה נעלםמעיני חכמתו��

ר"מ שהוא רבינו מאיר מתם הנז' במרדכי
הוא רבו מהר"ם מרומנבורג וכו' והוא
הוא מהר"ם בר ברוך וכו' כל תשובות
מהר"ם המובאוה במררכי הם ממהרים
בר ברוך רבו של המרדכי ורבו של
הרא"ש הוא רעינו מאיר מרוטנבורג הלוי
שו"ת זרע אברהם ע"ש שהביאמי ששגג
� וכל מקום שהזכיר הרא"ש ר"מ
בזהוכו
מהם ואינו אוטר הלוי הוא מהר"מ כ"כ
נהיבות משפס .ורע שבמוצל מאש המה
על הרא"ש למה פסק ננד הר"מ בר ברוך
רבו ובס' זרע אברהם השיב וכו
� ואנא
י דברי ס'
דאמרי כי דבריו נאמנו על פ
יוחסין רס"ל דהרי נינהו אמנם בתשובה
מהר"םמי' קמ"ו אשר בריחיאל תלמידך
וסי' צ"ב וכו' עכ"ל .והני מילי דרב
כהנא נראים קצת כמעורבבין ,דברישא
כהב דרכיה דמרדכי הרים מרוטנבורג
והוא הרים כר ברוך .ותיכף באוהחי
כתב דברי מורנו הרב זרע אברהם והוא
סותר הקודם .והרב סידר דברי שיירי
ושו"ע ב"ח ודברי ורע אביהם סמיכי
אהדדי והיו לאותוה לשבעה וגם לשמונה
כאלו הם דברים אחדים או אינם סותרים
וקשה לזווגם כמין נם מתרא"י נינהו.
ותו דמלשונו שכהב והוא מהר"ם בר
ברוךע.ין שו"ת ב"ר משמע דהכי מבר
הוא .וממ"ש בסמוךעל דברי מורנו הרב
זרע אברהם ע"ש שהביא מי ששגג בזה
לשון�ה משמע רסבר וקבל דברי הרב
וע אברהמ 4וחשב לאיש שוגה האוטר
הפך .והם דברים סותרים .ותו שהוא

הגה מנחםציון

הביא

יה)�עמ� כתסכ"ן ס ���ס
 7מת!מיד��טתס� שחכר ��
�
�תוספ �סגת�ת
ל
" .סר� ט' ד' להין �ך ת"ס ככס ת1ו 1טסי"ס תר"כ��
ו
ס
ן
�
ן
ח
י
�
יט)��יסכל כנדיר
�
�וס סר��ס ��כל� נ�ת'�מן" כס"ת טסר"ס כ� סח7ט1ת ל'�כ1ג ס"קי
ס6סס מחטכרס פגס
�
ט"מ וכמגס סגתן מ1סרי"כ���ט
כ��
�
�כה"ק�ג.
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�
ידכל

ט
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�

מערכת

מ

נולים

מורנו הרב כמש"ל .והו
�רע אברהםדרכיה קס"ה כד
הביא משם טורנו הרב
אב"רהי כתב שכך קבל מרבוהיו.
דהרא"ש מהרים מרוטנבורגהלוי .ובסמוך דהכא ב
בהב דכל מקום שהזכיר הרא"ש ר"מ ושם בס"ה הנרפס מקדם קדמהה זה
סתם ואינו אומר הלוי הוא טהר"םומט שלשים�שנה שכח מקבלתו .ומה שהביא
היר מדברי הרב ס' יוחסין ד' ס"א מדפוס
בה מהרב נתיבוה משפם :והוא מו
 .זהו אמשטררם שלפני לאחוינא כהאי סימנא,
הקודם שכהב דרביה דהרא"שלוי
דאח"כ הביא דברי מוצל מאש ודברי אך שם דף קכ"ה מצאתי קרוב ללשון
זרע אברהם פעם אחרה וכהב דמתשובוה זה והוא מדברי מור"ם בעל ההגה"ה
מהר"ם וכו' מוכח הפך .והרו זה נמי ואינם דברי מ' יוחסין ,ומה שהביא מס'
סותר מ"ש בסמוך ע"ש שהביאמי ששגג יוחסין דף נ"ח לשון זה כעת בקשהיו
�
מורנו הרב.
ולא מצאתיו בדפוס שלפני
בזה דמוכת שהסכים
והו דלא זכר שהרב נלתדיבברוית משפט כתב ואחר זמן רב האלהים אנה לירי ספר
בהרב מוצל מאשועל שניהם השיג מורנו שלשלת הקבלה דפוס וויניציא וראיהי
הרב זרע אברהם .ותו שכתב רדבריו בדף נ"ח ובדף מ"א כתוב כמ"ש הרב
נאמרו ע"פ דברי מפר יוחסיןולן ההדיוט יד אהרן משםהיוחסין ונהחלףלו שלשלה
אין ראיה מדברי ס' יוחסין כלל כאשר ביוחסיז וע"ש דף נ"ד .וכמעט שעברהי
�יוחסין�דףק' קצהבם
 ,הנז' ראתה עיני שיש להשיג
הריאה יראה דברי הרב ס'
�
עליו כמה השגוה ודי בזה
ע"ב .ומה שהזכירגבי הרא"ש מרומנבורג
וגבי המרדכי בר ברוך אינה ראיה רי"ל עהה הגיע לידי מפר טל אורות והוא
דהוה פשיטא ליה דכולא הר ולא קפיר
להרב מה' יוסףן' גויי"א זלה"ה
ה
י
ו
ש
ו
ם
י
ש
ו
ר
ד
ו
קצה
ומ'ש הרב פרי הארץ דמשלשלה הקבלה על
ובפהחי
המרדכי
משמע רתרי הוי כעהאין מפר זהמצוי ראיתי שכהב ברף ק"מ ע"ב על ענין
אצלי .והגם שיאמר כן לא חיישינן ליה מהר"ם אם הוא בר ברוך מרוטנבורג או
במו שמבואר סמה שהוכחנו .וגם הרב הרי הוו .מהר"ם בר ברוך רבו של
יד מלאכי הוכיח הוכחות אתרוהעיין המרדכי ומהר"מ מרומנכורג רבו של
� הביא מהרב כנה"ג
שט .ובלאו הכי טקובלני מרבנן קדישי הרא"ש והרב הנ
זקני שער שקבלו מרבוואהייהו ראין רמבר דמהר"ם מרוטנבורג היה בר ברוך
לסמוך על דברי שלשלה הקבלה כי והוא חלק עליו דהריהוי וכ' וז"ל ולע"ד
הדברים עהיקן"ם מקונטרסים שונים אשר נראה להביא ראיה ברורה לוה דוה לחוד
מוט יסמך על.הם ויש מהם מוטעים ולא וזה לחור ומהר"ם בר ברוך אינו ר"מ
חקר אם הם אמיהיים ,ושוב רא.תי להרב מרוטנבורגדהרימצינו במרדכי פ' השוכר
יש"רמקאנדיאבמצרף לחכמהדף
� שהטיח אה האומנין שכהב וז"ל והרב רבינו ברוך
�
דברים על שלשלת הקבלה
אבי ר"מ הביא ראיה וכו' נראה בהדיא
הגם הלום ורהה השמש ס'יד אהרן א"ה דאביו של ר"מ שמביא דמרדכי היה ת"ח
ח"ב וראיהי לו בסימן ק' הגהה ובספ"ק דקדושין כהב הרא"ש אמרועליו
ב"י אוהה ,שהוכיח מהשובה מהרשד"ם עלהיים מרוטנבורג שמיום שעלה לגרולה
ומתשובות מהר"ם הקצרוה דמהר"ם בר לא הקבןל פני אביו ולא רצה שאביו
ברוך רביה דהרא"ש וכהבוז"ל וכן קבלהי יבא אצלו ע"כ .ואם איהא דהיה אדם
מרבוהי שמהר"מ בר ברוך היה רבו של גדול וכמו שנראה מהמרדכי אמאי לא
הגמי"י ומררכי והרשש ואחר מצאתי רצה לקכל פני אביו והוא ראיה ברורה
הדבר מפורש ביוחמן ד' ס"א וכו' ודלא כמרן והר"מ אלשקר ומרן החביב
והוצרכתי לוהלפי שראיהי�הרב מהר"א דם"ל רהר"ם בר ברוך הוא מרומנבורג
יצחקי וכו' הן אמהשראיתי בספריוחסין עכ"ל .ותטהני איך מלאו לבו לחלוק על
דף נ"ח שכתב רבינו מאיר מרופנבורג
הנקר'מהר"םהיהבדורהזהוכברהזכרהוהו
�
עם רבינו מאיר בר ברוך וכו' עכ"ל
וההימא על הרב נר"ו דמה שהמה ע4
מורנו הרב לימאאיחו לנפשיה
שהוא עצמו כהב ביד אהרן א"ת סימז

מרןומהר"ם אלשקרדהיוקרוביםלראשוני'
וקבלו מרבוהיהם רבני גאוני ספרד וגם
הרב כנה"ג דבל רז לא אנס ליה .והו
שהאמה הברור הוא כמוהם וכמ"ש אני
הצעיר בח"א כע"�ט� ושם הבאהי
שמהרלנ"ח והרב המבי"ח ובשו"ת מהר"ם

עצמו
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סו
מהר"ם רביה.

ב.מיו .וגם�ש השובוה
�
בהוך שויה הרשב"א ח"א
הוספות יומא שבירינו הם ממהיים וכ"כ
הרב יד אהרן א"ח סימן שכ"מ
מפי השמועהי ובספרי הקמן שעי יוסף
ד' ו' וה' קטיו הבאהי שכ"כ מהרימ"ם
בחידושי קדושין .ומה שכהוב בהוס'
יומא רקמן דף ניד שהוא מהשובוה
מהר"ם �ש וכ"נ עוד מהרימך בריש
סי' כהובוה דף צ"וע"ג וכ"כ מהרימ"ם
עור בתשובתו חי"ר סי' ל"ה והרש"ם
פלס בשו"ה המיוחסות להרמב"ן סי'קי"ז
הזכיר חי' בחרא לתהר"מ .וכבר כהבהי
עין רס"ט מלכו) דפלם צ"ל פלכו .וכן
משם; בהגמי"י פ"נ מהפלה דין וא"ו.
והרב יד מלאכי ריש דף קפ"ה בשפלנו
זכר לנו כי טמא לפהח"א בפרס זה.
וק"ק ראחר אשר חזה בהוך השער רף
קמ"ו כרמוז שם אמאי אכפל אחר זה
להביא מ"ש התוספוה דףנ"ד כאלו חדשוה
הוא מגיד וכבר כאוב כן בשערי :יב)
ויש מי שכתב דהרא"ם לא הוה ביריה
הוספוה דיומא רקמן ,ועור הוכיחו
שהום' יומא הם ממהר"ם מהממ"י פ"א
דק"ש ,וכן נ"ל עוד להוכיח כן ממ"ש
בהוס' יומאדףמ"בע"אמורי הרב שמואל

 .ויהר מזה הוכיח הרב
עצמו כתובכן
יד אהרן באיה סי' ק' מהשובוה מהר"מ
זהרא"ש .וכן מהבאר מדברי מהרש"ל פ'
החולץסי'י"חומס' ההשב"ץוממ"ש בח"ב
דף נ"נ�ט"לקינן ך"ס כהכויסרס
�
� וכי
שמהריםב"ב היה בהפיסה כמ"ש מהרש"ל
ויצא הרא"ש הלמירו ערב וכו' ואין
להאריך .והראיה הברורה שהביא אינה
ראיה כי אבי מהר"מ בר ברוך היה ה"ח
פשוט .והעד על זה שמהר"מ תוהם
בתשובוהיו מאיר בר ברוך ולפעמים בר
רבי ברוך ואם היה רב היה לו לומרבן
הרב ומ"ש במרדכי הרב רבינו היה כהוב
רבי והמרפים מעה וא"כהיה למדן לבד
וכן מוכח מהשובה מהר"ם לאביו רפוס
כרימונה סי' ל"א ,ומהר"מ קבלוהו לרב
ודינו כרבו מובהק וכמ"ש הרב זכרון
יוסף דף צ"מ ועמ"ש מהרש"ל ביש"ש
קדושין ובר מןדין כי רבינו ירוחם נ"א
ח"ד כהב רמ"ה אמרו עליו כי מיום
� ואפשר שזו נמחא
שעלה לגרוזיה וכו
עיקרית והוא הרמ"ה ונפל מיס בהרא"ש
�
ודוק היסב בי קצרהי מאד וק"ל
מהר"ם חיבר פי' מדר מהרוה ומביא
חידושיו הרב הומפוה יום חובכ)
וחיבר ג"כ סדר ברכוה כא) והזכירוהו
הפוסקים ומהם הרב תרומה הרשןסי' ל' בר שלמה והוא רבו של מהר"ם כרמוכח
בתשובוה מיימוניה ריש משפמים ובהום'
�
וחיבר הלכות שמחוה
מהר"ם חיבר תשובוה למאוה ולאלפים .הנז' דףי"ח כהובמורי ה"ריחיאל משרי"ש
והלמידיו הרב הנהוה מיימוניוה ודף מ' מורי הריש בר מנחם ,ורבו של
הוה
והרב המרדכי מביאים מה'שונותיו הדיר מהר"ם הוא הר"ש בר מנחם כמ"ש הנ�
�
מיימוניוה פכ"מ מהלכוה שבת
וגם נדפסו שנ חלקים מהשובוהיו קובץ
ימן ,והשובות קובץ גדול כהב בס' קורא הדורות דף כ"א דנראה
גדול וקובץ ק
דבזמן מהר"ם היהריא"ז נכדו של
הרב ש"ך מכנה אוחם השו' מהר"ם דפוס
פראג והרב ביה חדש מזכירם שנדפסו רבינו ישעיה בן בהו .שכ"ג במרדכי
פרק
הגה טנחםציון

�����ח.גר 1גמגם( כסת סס1סר תמ"ס ת �ט � ג"פ וע' סגס"ת
כ) תדפס גס�מ1ת גט"ם חד� :
ן ס' ג'ל1ס'ן ס"�ח"ן ת"ס�סר'�סר טמגד(��������� ג��ת ע!ו,כ) כוס� ט1פס' גיטין�ן
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הנשכח מכל סובה .היה בהפיסה במגדלן
לסוףימיווקבל שלאיצא משם ושםנתחבר
ס' ההשב"ץ כמ"ש בנדפם מערכת שייך
�
אוה י"ר�עיין רגיגו סנוסון נר לרוק)
כיסמן.תומסגיטין סימן ס�כ'ימסר"ססיס.
תפוס גמגם����� ,מ"כ
ימס סיס �ס�ן תגע ען

פרק הניזקין בתוך תשובות מהר"מ וכן
הגיד לי ה"ר ישעיה משם הר' ישעי'
ממראני עכ"ל .ויש לפקפק קצת בזה
שאם כוונה מההוארים בראימאר"זו.וכן הגידלי
על
הר' ישעיה
הול"ל וכן
י ה"רישעי' משםוקנוהרייממראני
הגידל
ומ"מ נראהדהכי קושמאדמילתא דמהר"ם סקסיות סך גזו(�סקס�ת סי 1ר�ן�פ7ות ��1מגית

ן ססכוייס יותר ע! גזי �מ'סס,
בזמן ריא"ז ,שהרי מהר"מ הלמידו של ג' �מל �ן פ1יי
ה ומסיק י5ע"ג�ס'סג� ס�ר וסלי וג"ס מסיסוו
הר"י אור זרוע מויינא ורבינו ישעי
�
תורס מ"מ חס סמ 5ג(�ד1ן גן�עטת
ט1
גמ
ת"ח ס
יפ(ג ט
�כו�1ר� כעכורי1כ סמט1מןיטערדף,סי
�6ספ.ק
הראשון השיב לרבינו יצחק אור�רוע
י באה בתשובוה הרא"ם מטון סגו(ס
ופסק וס
�תסתגח תורס
מויינא בהשו'
1
ח"ב מי' ל"ה.כוא"כ קרוב הוא דמהר"ם סלעםיחס
ס�מגמי סג�ס וסיס כדעת קותו ס�ון
(
ח
י
ג
ו
הלמידו ונכדו רבינו ישעיה ,תפוס גס ות(ט'ל 1סר�ט וכרח�טו�טו�
וס
בזמן
חולףיגעיו�
�
ן מסרס� ערג
ומ"שריאב"שזבלי הלקם דף מ
� והאגור
כ( רקתי כסור ס�ר1ת מסם ס"ק מסגרתרכינו
דרבינו מאיר הקשה לרבינו ישעיה והוא סיס גן סר�ס כ'�ס�מ7מעיי
ןען מסר"ס כסגת
רבינו ישעיה היאשון אינו מהר"ם בר ס' �פ'ס ס"ס�ס'ס �� סך
�סלכ סיס עגי
 5סל�ס תקמילו
י
�1
של �� � רקס�� עלג יס1ייגך
י
ברוך הידוע אלא הוא א' מרבוהיו
סרה'כ 1למסר"ס ט'ס'ס�ותר מר�ת כס1סר ותוך וס
הרבשבלי הלקמ שהיה נקרארבינו מאיר נפער עסר"ס ככ.ת סססר �סל�ס גרת���יתן
כנראה מפירוש ההגדה בספרשבל הלקט מסר"כ ו��קגורס כמס��� ט5ייר טד�דר .נפטיר
בהםיסימנים ח� 7גס:ןר כרס,מס מס גפסו ככפו�קכרו ות.כף
בפסקתרבי יהודה היהנוחן
ג � 6ווסר"ס����� ��רקס�ס'ות טטיל סו4
ושאר דוכתיועיין בח"ב
בהשממוה
ן
י
י
ע
�
(
ג
ס �טות תיגף וככס
ורע �� 1סד1ר1ת �יל,
ר3יגו נדקים �ר הכרסס סרופ� ומ"ש עס"כ וגהר מעטיר �וגת �עס"ג ומת ת'גף וכ6
�
בפסקי מהר"ם ריקאנמי סי' נ"ו דקדק כהסס ססו 6נתון געס"ג
���� מסר"ס וסו
הדבר ���מ6סרט
� כת1כ תורף ת"ס כסור ס�ל1ת ע"ס
ריא"ז מפי רבינו אליעזר
�
ל מפירוש רא"ם ממיץ היה דף ג"ח ע"ג ג�רך
ברור שצ"
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י
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י
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ג
מ
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י
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ס
י
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ת
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ס
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ס
מסר"ס
הלמידר"הוכן מוכח ממ"ש דקדק ופשומ :וס"ס סלכ דכל��� סי' ר"מ סרמג"ט רנ'ג 1תסס
מהר"ם מרומנבורג הלמיד רבינו יצחק לכו מן סגס1ת מ.ימ,יעת �ל5ס דט"ס סו 6ו�
�
אורזרוע ,והרא"ש בפ"ברעירובין לכ� מקיר
�ע טכתג 1ס6חר1ו,ס
ן�מינ
ק מסל"ס
י
י
ס
הביא מהר"ם שכתב מדברי אור זרוע כסגרך ע"ן כגתגי מסר � ס" קמ"ג וכס"ך ת"ת
�
למדתי .והוכחתי לעיל שהוא מהר"ם בר סיטן ט"ו���� סגת סימן�ר"ע
ברוך ובכלל הבאתי מהקדמה תשובת
בהקדמת � מהר"ר מאיר
אב"ד בק"ק
מהר"ם עצמו דפוספראג .וראיתי
פולדא נג) חיבר על הש"ס
חווהיאיר שהקדמה
'
ז
נ
ה
ם
"
ר
ה
א
ל
ו
א
ל
א
בא
ם
י
ר
ו
מ
לדפוס איזה שימות
תשובות מ תהנו וד'
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�
והביאו בצמח דור שנת שצ"ג
מפראג ,ואחר
של
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ד
בה' שלום�עי'
שרמומ;הרדי
בהקדמה עצמה וראשיפרקים שלה �� מהר"ר
�
הם היבזה אלו .אנכי תולעה ולא איש
י
ד�כיס(וס כח"כ)
שמשון
חרפה אדם ובזוי
לברכה עםחהןיצחהקגאובןר הגדיל �נ)רבינומאירב"ר
הובאה
הכהן זכרו
תשובתו בשו"ת מהר"ם ד"פ
מהריר ליב נר"ו
.
ה
ל
מ
ל
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ק
ז
ח
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ן
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א
ראשי שורו"ה האומ"ר שכנגדו מוכיח סי' תתר"ד ,והביאו הכלבו דף ל"א ע"ב
ע"ש
�
�
עשאה סימן אל ארעש קד"ם כל שי"ח
ך
"
ה
כ
ב
וכן ראיתי בשבלי הלקמ ח"ב כ"י שכהב �נ) כמךקך"ך כקאיך
שמעדן
מהר"ם בר ברוך מרומנבורגן
הלוי א' מרבני�שלוניקי
כתב מהרש"ל בים של שלמה פ' החולץ הובאו דבריו בשויה הו'כ המבי"מ ח"ב
סי' ס"א
סי' י"ח דכל היבא שחוחם מהר"ם
�

עי

שיף

עי

מאיר

שמיון

הגה מנחםציון

מהר"ר

בג) גסג"מ�עקב ט'ף�כל"ק
�פפי"מ וגן ט � טוס ���סגת�כד"ק פ�� וכן�� סי' כסע(ס�מר,כ
וגרד ג'עי
�
����פ1רס'ס ס:ג(ס�י1
� ו�
�
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מערכת

מ

�י) מהר"ר מהאראלהללויה�עי'
קרם ס5וליס�ח ��

�ס)כןוקך"ךכןירחכ~במ'שמואלכי)
�
עיין מוג יימ
ס בח"כ)
ןא
"ביו של הרמב"ם
�י)רבינו
ירמו
י
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ח
'
ס
ן
ו
ש
ל
ב
הגריבדיני

תפלה ומועד הביא מדבריו בשאלה
להרשב"ץ ח"א סי' ב' ע"ש .וגם חיבר
פירושים בתלמוד כמ"ש בנו הרמב"ם
כהקרמתו לפירוש המשנה קבצתי כל
� כה)
פירושי אבא מארי וכו' ע"ש
�טייות' מסס
י
� מה'מיימו
�ןאירהן
ייסן)

�ת)בודלימייסרןיאמיר�טייופירייק
�
גח"נ)

� כןוקך"ךכמ
י
ייעודן נגארשקילומי
בתשובותיו
עם

הרשב"ץ
ח"א סימן צ"ד וסי' צ"ה צ"ו וסימן קס"ו
והנמשך ומימן קל"א וסי' קנ"ד וח"ב
סי' ד' וסימן מ"ח והנמשך וסי' קל"ח
�
וסי' קס"ד ושאר מקומות
מ) וקג"ב כןיכאלזקכהן�עיין�מ~ת
�
קטגס מורס גרק כח"כ)
�
�
מ�כהיכל יחי�יייכ
"י
עי
�כ
חכ) ךנפינז
רבר אבא �ע"
מג)

מרי
ט סתכירי כחת �
ילקי

מהך"ך מלאכי הכהן

הרב

המחבר מפר נחמר יד

מלאכי ומשםניכר גודל בקיאותו .ונרפסו
תצת השובוה מהרבז"ל בספר בני יהודה
להרב מהר"י עייאש .וכל העם עונים
אחריו מקורש מתנהג בחסידות ומקובל

גולים

מז

והוא מלא"ךמלי"ץ טוב כנראה מהקדמתו
בשו"ת רברי יוסף ושאר מפרים :כן)
סו)כמדקי מלכיאל
שמענו
מזקני שער שהרב ויל היה
סבה שיהיו ישראל בעה"ק חברוןת"י.
והרב של"ה דף זכ"ר זכר עשה לשם
כבודו וז"ל והא לך מנהג דק"ק חברון
שנה שנה מפי הרב הגדול החכם השלם
החסיד העניו מהר"ר�מלכיאל אשכנזי
�
זלה"ה ע"ש
מס) זקך:נדרן מנראלגנדורו�טייז
�
סטני סת�ת נמ"נ)
מו)לבנינ
ן כןנדח חיבר על הרמב"ם
ומרןמביאוונדפםבקושמנדינא
שנת תע"ח על קצת הלכות וממוגית
לחונו מוכח שהוא קדמון .ובדף י"ח
ודף נ"ה מזכיר ספר יראים .גם מזכיר
הרב בעל ההוספות דף י"ר ורף יקח
וסוף דף כ"ג .ובדף מ"ו כתב מחידושי
החכם ר'ישעיה ובס' קורא הדורות כתב
ששם הס' ס' המנוחה .ואפשר שהוא ה"ר
מנוח שמכירו תומפוה חולין דף כ"ר
�
עכ"ל בדףי
�
אךלי ההדיומ יותר נראה שהואתלמיר
מהר"מ שבדף מ"ב ע"א ודף מ"ר
כתב ומורי ר"מ ובדף י"פ ע"ב ודף מ"ו
כ"א הזכיר לרבינו שמואל בר שלמה
והוא רביה דמהר"ם כנראה מתשובות
�
מיימוני ריש משפמים
ואחר�מן ראיתי קובץ ישן כ"י פירוש
רבינו מנוח על.הלכות ק"ש ותפלה
וברכות ומזכיר כמה וימני להרב בעל
ההוס' ולהרב אביו .ופ"ו דברכות כתב
מורי רבינו מאיר .וש"י כתב ארונימורי
רבינו ראובן ,נ�ופי"ב מהפלה כ' מנהג

הגה מנחםציון

אשכניי

העיי

בד)�כפ' ברסס כ,כל1ג' ס"�קר��6
גמ1סל"ס מנחס וע' סקילת ס' סל' ס6דמס �� ,כס'���
יגסמ"ס גלג1ת סמים סער��� מיס ט6ן�,גס1ט ��� 1מיס
ק
פס
לת
כג ��1מנ"מ תסס מרככי�וסף מ�
י6ס�ס
ס�ת �ס1ג1ת ��� �סל�ס ות" ס"ס�כ' סם סח'כל 1גכחי1ת 1כן ט�ג סגם) וס" חתן
מסר�ע�לג6ו' וג"ג ט' ��� וטס מיוחס�י(ו לק סס תסטחס לגן ,ו'טתטם�סס סט(ס�עתיסגייג�וט'
לער ס' הדס סקלן�ט1סל� תדחס�כסק7מת �
בה) ס1נ 6כ.ט גס גמט:ס תורס�פ� מס' טהיטס) סג' �נ 6מ6ר' מן ס�סר'ס �גי מן סמת'ריס ס"ס.
ו וגס
וקע-ק מם-ק סעפו כ�ד סי' ל"מ מק"ג ע"ס וזפ" סמט:י1ת�� מס' ככולות מועילו י6ני

�גטי

יוקע

�

נו) עס�תט
� �מ �ממ'תגיס ח"כ סי� ות" ג"כ ס' סכמי ת1לס�.גו� מלנס חפצת�תח�ג,ס
�ס ג7קסס
�מ
���ר� ע"ד סגס טס" כס' תק"כ) וע"ס סכר מקלוס�ת"ל מ�ז�ק ו�
�
�����fמרס כפס כ"ג סכט ק"ק
��מת7ס�דפס ס' סמרת עם ג�ר �סנס �ח� מגרס כטס�ית מ�הס�ע"ק כמס מסעיר סס גסקימס
כ
�
כסס ח� נמס ס"ס ע( סרחכן ס�ס כטס ג���� רק כסס נע(�ס(י תם ע"ס���,דע רגע(�ס
חסס
�
� ק�ס כומן מסרכ ג�וג,מן סל�ס ,וע"כ�ד6י�ו מסלע סקדימס�גימ�6ותר�סכי�����6גום
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מערכת

נמולים

ם

העיר הזאה נרבונא .וכהב שם שהיה והיה באלקלעה שנהק"י ונה
�בקכשט)בישיבתי
של מעלה שנה קל"ד
רוצה לחבר פרק בסיף הלכוה ברכוה
ת
להרמב"ם בסרר ולשון הרמב"ם אך ירא
)
ם
ח
נ
מ
�
)
ג
ן חיבר
סזימפמי
מהך"ם
הרמב"ם עמדהעלפניו ונמנע מזה וקיים

הנהות על הרי"ף והיה
לא הוסיף עליו .ובשו"ת אהלי תם סי' הלמיר מור"ם בעל הספח כסו שהראה
כ"ח מביא דברי ה"ר מנוח על דין מה'
� ל)
נהנההו במרדכי סוף ב.צה
�
ברכוה ע"ש

מז)בודתך"ךבזנחםהבבלי בנמן מרן
והובאה תשובהו כשו"ת סרן
�
דיניניטיןסי'�ו"ד�ט' סממי מ�ק גה"נ)
וצופה הייהי לגדול דורנו מהריי ברדיד
בספרו הבהיר רברי אמתבקונטרמיו
דף ס"ד ע"ב שכהב וראיהי בס' פני משה
ח"בסימןלזח הביא שם משם ה"ר מנחס
הבבלי בעל כפהור ופרח שהיה בזמן
הרבמהר"י קארווכו' ע"ש ,ואגב ריהטיה
הבין מרברי הרב פני משה שהר"מ הבבלי
הוא בעל כפתור ופרח .ואין זה כונה
רנ פני משה .אכן כוונהו שבהשובה
הר"מ הבנלי משם באריה המחמירים
שהם בעל כפתור ופרח השאר גדולים
וכן מבואר בהשובת הר"מ הבבלי הנזכר
שהביא ראיה מספר כפהור ופרח המפורסם
והלשון שהעהיק שם הר"מ הבבלי הרי
�
הוא במפר כפהור ופרח �� דף נ"ב
חח)רבנינ
ךכמנחם מוורשא כח) הביא
דבריובפסקי מהר"מריקאנטי
סי' הק"ו וכתב רבינו האי נאנן ורבינו
מנחם מוורשאושארגאוניםפסקווכו' ע"ש:
' זרח הלמיה
מט) רבנינך מנהם ז
רבינו יהורה בן הרא"ש
ורבינו יהושע בן שועיב חיבר צדה לדרך

ג� מהנ"ך מנהםדי רונזאנויא)

אביר בהורהבזמן מהרח"ו
והרמ"ע ומהראנ"ח חיבר סדר עבודה
שנת של"ב והפליא לעשוה בס' אור הורה
ונדפס ס' שהי ידוה להרב .וחיבר עומר
מן .אמרי אמה .עדי זהב�ל לבוש והיו
נמצאים אצלו מדרשי רז"ל כ"י ומפרי
ראשונים ,כגון אבי העזרי .שבלי הלקם
�
יראים .והיה משורר נרול ומרקרק עצום

גג) כמהער בזנחם מן הלדי�עיין

�
רניגי מונדים מכדטגוי�

גנ)דתר:ב כמנחם מזמליבוא

ככ"ן

� לב)
גג5גק סמןונה"נ)

גו) מהדקך

מנחם מעיל .צדמ

כגובהי בנדפם אוה נ"נ
סיין תטי! �דק כח"כ� ועהה ראית.
בהקדמה מבוא שערים פירוש שערי הורא
מהרב נהן שפירא שכתב גאונים אחרונ.ם
אשר אנו נוהגים אחריהם מהרי"ל ומהיר
יונה ומהריר מנחם מעיל צדק עכ�
ומשמע שהיה אחר מהר"ר יונה בעל
או"ה הלמיד תה"ר או היה בזמנו ומהריר
יונה גרול ממנו
�
אב"ר
גס) כזהך"ך מנחם
דקיק ניקלשפורג לג) חיבר

מעכדיל

שו"ת

הגה מנחםציון

��ת ,ט(
��� �סר ��� סתד�ס) �ף דת�� גס גח
ח)�ית1ק
� סרתכ"ן ג'ט�
'
ע
�תיסחגס ר"ת כרס
��ן.ך�ת'ס ט��ו
�
��� סיח
ססג� �
י� מפ
�� ג�ת�1ט'ר ג
��� �ר כספוד)
ד
ס
ח
.
ר
ס
ס כימ'סס
וגן ג�ו ס' תמס ק�ג ת"ס כפס סרם תנ.סס�ר� סחס'ד מתק1ת1ת פ�ן �� ע"ס
�
�
,
גמ��יסו
יך
��ן וו
סי' סדת אעמיס גמיעת סולן ,עשו עיל �����סיגיי
ס �ג�ס� קרוכס ויותל
������גך ס��מרס כ"ס כר�ו:יס
����� מוגר כס'�פכות �ד'ק'ס מסטך גב' תתקס"ג ו� �ד
רגמו�תאן סךר:ן ��� �� �ח .עת1ס���ס1כ 6כתרזג'�ג�ת ס" ס"ט ונ�ת סר� גן סך �
כס) �� רכן ירח סם תכמס�� מ7חתס�� תחם כן סקוס ר' לסרןכ'כן ורםוע ,תוכתי כע.רהיטווס
�ן �כ�ק:ויס)
ן�סטר ���� ס���
מרת שחסכןירח תמ"ך�תס 6ת�חת�1גין)גן סקך1ס ר'לסי
�
ג'�כ� �ת�1ן' �� ק � ס' כוכ'ס כתחת סת!ך�ופת �� כ"מ)
ל) וה"�קר 6מחס �חוס דוד בר' ימק תט'קטין�ס" מגיס גס ס�ר �מתו1ר חוס :רשי רתכ"ן וסו וס'
�
ממורס וג! סרס�טסס"ל)
��ס �קגר חון�עיר � �� וע' ב"ס ח' וכמ"פ
לא)�סמ 1סי' מאס כרי כר שחס ��� כתו� יר
ות�ר1ס.ס �עח"ג מ' קס �
� לב) כ� כ! סג�ן �חקת ג�וין�
לג) כמו"ס וכרסס קרסומן
�רחסוון ת���וכמק� רבתי� ��� תכ"ו) ות� שו"ת מקמר
כ7ר"ת
� ��
שו"ת ג� מ"ג כו�6סג"מ �� מחס���� ס:ק� ר' תרז! ר'�ניג7וו:
תולכי סמ"ג �עים
וסי' מגסס ג"כ כנס ר' מהד! �� תקר6ק�6כד"ק �עכר:ין��מיר פפן"מ �ח� כקר6ק�6י:ץ"ך �ס
תומס ס' תסית � קוס�תגנן סנ6ון גט! ג6ר סגו!ס יו"ד סת"ם ע"כ����,מוין גס�וט סתר��� ס"כ

יך

י

כעי
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מערכת

מ

�

נרקים

שו"ה צמח צדק ונדפם שנה הל"ה .והוא ועודראיהי לו ז"ל מפר אלפסי זוטאכ"י
הלסיד הרב בית חדש וחהנו הגאון הרב קצור רב אלפם שאין בו שום שקלא
�
ומריא רק�אוהה המימרא שהיא ההלכה.
עבודה הנרשוני
�� הנ"מ מנהםמענדיל �ג5גח והוא ספר נחמד בלשון ומדר צח וברור
�ע"
כלשוןהרי"ף .ובמה רינים הוסיף מרעהו
� לד)
מנחס נח"כ)
הרחבה ברברים מועטים מובלעים בהוך
,
ם
י
ש
ה
ח
ו
כ
ל
ה
ה
מ
כ
ו
ם
י
ש
ד
ק
מ
שבהוך
דיני
גז)הרבמנחם
עיין טירק ןקגיס כת"נ)� לה) הש"מ ממררמוערבגמרא רההי"ףהשמיטן.
הרב ז"ל כהבינהו להלכוהיהן בלשון
גמ) ר' וזנחם הספרדי ן
' סרומ ב
שרהוירברכנעם שיחהרי"ף .ועודראיהיבכ"י
�
ט� ר'�דיגיס סקי�ן�ברט)
מאמר היסוריה ומאמר הרקיעים
גט)דתרכן"ע�מנחם עזריה) מפאנו בזמן ומאמר מעין גנים ,ועוד ראיה .כטה
מרן ומהרים פאדוב"ה ליקומים ופרושים מהרמ"ע בכין .ועוד
וסיעהם הלסיר הרב מהר"ר ישמעאל חיבר קונטרס ימין ה' רוממה על הקפת
חנינה .ובזבז אלף סיקיני להעתיק כהבי הלולב ,והרב מהריי סאמיגה חיבר דרך
הרב מהריס קוררוביר"ו כמ"ש בס' מצרף ימין נגדו בהוקף גדולי וכחוב בס' מצרף
לחכמה .ומהר"י לומברוזו בפירהשו ריש לחכמה השובה הרם�בלשון הזהדף פ"ר
איוב כתב שראה ושמע אצל רבו הרמ"ע שאלה מה אני משיב על לשון מדברם
המגיד .וחיבר השובזה ונדפסו וסידר גדולוהוצפצופיעופוהכנגד מה שנהפרסם
הקוני השובה מהרב�צ"ל ונדפסו בראשיה בשמי על הקפה הלולב תשובה אני אני
חכמה הקצר .וסידר מדר עבודה למוערים הוא דחהום בי רבנן מ"ע זה שמי מעביר
ע"ר שסידר מהר"מ די לונזאנו לחול עון וכו' וזהזכרי מוחל עלבוןווו השובה
ושבה .וחיבר עשרה מאמרוה ונדפסו נצחה לכל מה שנכהב ולכל טה שעתיד
מאמר חקוררין אם כלחי .מאמר העתים ליכהב נגד ימין רוממה רירן כי לא
מאמר המדוה .עולם קמן .ואלו נדפסו מראש לכבודי דברתי ובמקום קנמוריא
עם פירוש ומאמי יונת אלם נדפס בלי עה לחשית כי האמת יורה ררכי ליראי
� ואני ראיתי בכ"י מאמר הטומפות ,ה' ולחושבי שמד אני שלום וכי ארבר
פי
מאמר המילואים .מאמר שבהוה ה'וכיוצא לעשוה רצון אבינו שבשמים כל הנשמה
ועוד חיבר בקבלה
הש'הרבה ועלה לשמים ההלל יה הללויה עכ"ל ומה מתקו אמרי
קרוש וכוהויגן עלינו
�
� לי)
שנת ף
הרמ"ע מפאנו היה הלמיר בחכמת האמה הרמ"ע ז"ל ,כבר נכהב בקונמרסים שקדמו
ממהר"י מרוק כמ"ש במאמר אם
כמה מאמרוהשציבר .ועההמצאהי
כל חי ח"א סי' מעב ומלבד המאמרוה בכ"י רוב המפריםשחיבר ואמרתילהעתיקו
כ"י שזכרהי לעיל הגם הלום ראיהי מאמר והגם שרבים כבר נכהבו מקדם,
� מאמר
צבאוה ה' נדפם בעיר האמבורגו שנת חקורדין ,כ) מאמר אם כלחי .ג) מאמר
הכ"ג .לז) יבכ"י ראיהי מאה קשימה .המדות .ד) מאמר העתים ,ס) מאמר עולם
יונה אלם ח"ב מאמר הנפש .שברי לוחוה .קטן .ואלו נדפסו עם פי' יד יהודה .לח)
מאמר
הגה טנחסציון
וגן מ"ת גע(�חס ספ�ס�� ח1ת� למג"ב�כתג כמטרות��
ד מתל עיסק 6גתק1ן מש"ס �תגרן

מענדילממראטשיי

�

עס"ת�ק1נ גסס פ'��ק� י1

וגמ"ח גס' ג"פ ���תקר1כ�דפס �� גס פ"
י
לר) גמ�ס�ס רס"ר מס�� �כ�ק סע�ס��גע
י �ע:גרג תותיי�� רג' רי
�תיגל
�
וגמ"ח כסף סתר סט
י
ר
ע
ס
לה) היי תגרס��ערכ6ך��� סי' ד"ן גפ"ק����� תתיג סרט תהרי� כמו"ס טפס ר'�עקג ג"ן
�ח"כ סג�עיר ט
�ית�1י�
�ג'ת�נ� סרג ס"ס תטכס קמן פ'סס6ף ט�ג� 6תקכ(י6כד"ק קר6ט,טין
�סמ"ך חת"מ)�סי' הסר גדי(�ח
� ט,ד ס' עקרת מגית ט( ס"ס�עס�ת�גן תסס ס� ו��חי' ��
.
ק
ז
ח
ןס,ש"ע רק קררן�� מספר סניו( וגס מ.נר � ס6ו
�
טיפסגגי
���ס" טת(מ�י סג�גיס מכ"ח
�ח �� סג
�
�ו ��ף ����כ�ק ג"ח�תמ� סככמת� 1ס' סקסן מטס
לוו) גק"ק ��� � מחס כן��ק סוס �� גוף לנג'ס�תסר"י גרם.
�
לו) ושו"ת ג6
�
ג�עמ"מ קג"ח�תלג�
�ר עסק ���גסק7תת ס�'וסגר(ג���גמת�,טת'��ת כקרמי�יס"
לח)�סס סגו קמרות טס1ר1ת
גמ�ס סטפן�גי"ק מג� �סמג�ס ר' �ג טיט סר1פ�
�ססר
ת
מ�ספי.
י��ג�ק פפד"ט גססגמת 1טס
ע� כוס גנגס ח"ן נדף סס
ג גסגח 1סג"מ יסף
�
�
�ועט�
�ט�ו�כרס�

�י
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מערכת

ם

נעלים

� מאמר צבאות ה' ונרפס .ז) מאם�

סם) כמו:ך"ךכמנדןמ בר שלמה לבית
מאיר�המאירי) היהבנמן
�וחזה הוית�בתשובת הרשב"א
הרשב"א
ב"י רשקיל ומרי עם הרב ר' מנחם בר

כ"י .טז) עסיס רמונים נדפס .יז) יונת
אלם נדפס .יה) כנפי יונה נדפס עתה

הביא מחידושיו והרב כנה"ג ובדינא
דחיי מוכיר מחידושיו לסנהדרין ,ומקרוב
נדפסובאמשמידםפסקימגילהלהרב :מב)
ואני הצעיר ראה ראיהי בק"ק מודינא

מאהקשיטהכ"י.ח) מאמר המילואיםכ"י.
) מאמר הנפש
ט) מאטר הרקיעים כ"י.י
� מאמר היסודותכ"י ,ינ) מאמר
כ"י .י
)
ט
ל
ת
ו
פ
ס
ו
מ
ה
מאמר
.
י
"
כ
'
ה
)
נ
י
שבתות
א
ו
ה
ש
ב
ר
ה
שלמה
ה
מ
ו
ד
מ
כ
ו
המאירי
לי
כ"ין יד)יי
ן הרקח כ"י .ט� שברי לוחות ורבינובצלאל במקובצת קמא ובהשובוהיו

בפולין .יט) ימין ה' רוממה נדפס.
כ) ימין ה' עושה חיל .כ� פלח הרמון
נדפם .כ� שפת אמת .כנ) מעין גנים
פסקי הלכותיו כ"י על כל הש"ס
כל
כ"י .כך) אלפסי זוטא כ"י.גלגו
ס)) שויה מריש ברכות עד סוף עוקצין והם ששה
ת
ו
מ
ש
נ
נדפם.כו) ליקומיםכ"י .כז)
.
ן
"
ר
ה
ם
ג
קובצים גדולים כקובץ
ראיהי
�
נדפם .כח) הקוני תשובה נדפם
בכ"י משיבה נפש להרב פרקי תשובה.
�סיין ום' ביה יר בדיני נפילת ידים .וקריה
ס)
מנ
טעןחם בך פנתם
ספר שמביא מהר"מ רי לונואנו באור
�
ק
ד
נ
�
מ
�
תורה .ועוד חיבר ס'מגן אבות וס' אהל
�סי'גיוגינח"נ�מ) מוער כמ"ש הרב מהריש הלוי הזקן
�ס�רגניכלנחםצירנו
בתשובה הובאה במפר אבקת רוכללמין
סג) נמןש,וש"ךכןנחםמאזרם�ט" ס5וס
�
דף קל"ה ע"ג
�
סכ'ת נח�
רבינו מנחם בר שלמהלבית מאירקוריו
לו הרב המאירי וכבר כתבהילעיל
סנ)ך:נינן בננחםמריזבררג חיבר
ס'דינין גדול והיה ממרינת כי ראיתי פסקיו�בקק"י מודינא .אך מה
זכש"ן וקצת נמוקי הרב נדפסו בשו"ת שכתבתי שם שפסקיו הם על כל הש"ס
מהרייווייל .ושם בתשובות מהר"יווייל מברכות עד עוקצין שגיתי בדמיוני .לפי
�הרב שכתבתי קונטרס שם הגדולים הנדפס
�חגמה
סי' קל"ג טשבי"ח שאון גלי
הנז :ומהרריי מינץ בהשופה גי' י"ג קרוב לעשרים שנה אחר שהייתי בקק"י
�הרבה .ועי' מודינא ימים אחדים .ועהה כבואי
�הנזכר
מדקדק מדברי הרב
ביאה שניה בקק"י מודינא ראיהי ספריג
�
בשו"ת מהר"י הלוי מי' מ"ח
ז"ל וכך הוא בירורן של דברים .הרב
סו)רגנינ
�הבחירה
�חיבר�מפר גדול�שמו ביה
ן כמנחם מרימאנטי רמז ז"ל
הרשנ"א חיבר באורו על פמקי הלכוה�.ומירר חבורו כפי מרר
ההורה ע"ד האמה והרב הלבוש חיבר הש"ס�שהת�לזמרים הגאונים�ברכוה
ה י"מ מ"ק ר"ה יומא
פי'עליו מא) וחיבר מהר"חריקאנמי פסקי תענית מגילהחגיג
דינין ונדפסו וראיתי בס'כ"י דהיה תלמיד סוכה פסחים שקלים שכתעירובין חולין.
רבינו אלעזר מווירמישא ,ולפי הנראה וזה�סרר�לימור .הגאולים�בסרר�מועד.
הוא רבינו אלעזר מגרמיזא בעל הרוקח קדושין כהובות גיטין יבמות מומה נזיר
שנשהנה שם העיר ע"י מעשה ובמקום נדרים נדה .מדר נשים .סנהררין מכות
גרמיזא קרו וירמישא כנודע אך אני שבועוה ע"א הוריוה אבוק עריוה קמא
מסתפק בזה כפי כדר זמנים .וצריך מציעא בהרא .סדר�נזיקין�.סימן ל"ב
מהור .ואח"כ האחרונים חידשו לחלק
�
חיפוש וישוב
פסחים
הגה מנחםציוז
ן ספח�טת �ח"כ מס' �� רטיי'ס)
�עי סוס�ופס גס טרו�גהות ס' גק"סלגיג
�ועטין גויס
כ
�
לט)
ססס"ר ט"ג�רישת ט"מ�ס,ן
"ס טרסטט; תרסס לו ג"כ�לפס'�� גרנות�ס' ט"ג�ד'טית
ס
ג
י
"
פ
ר
�
� מ) גר' טהר טכפ'ר6
גסס"ר גסטות סספריס טטרכת � גסס ס' ויקמל תסס ט"ס)
קמת יסידו ט��וכסס"ד
��נן�קרס וט"מ ס'לכתג'
ג'גפי'
��לוגרק:טי מ"פ
מא)�קר�6כוס
�
יטת ופריס �ת ר�
י
רי
ספ
עטת
מכ
��טח"
' סו 6ג�ר1
ט"ס
י
ר
ע
י
סכם לו גס ס' גס�ת�טטט'
י
�
�
,
י
כ
ס
טלי
ס�גטס"ק
רי
יופן�למסגוירסוטם�גס1ת"קוגסס"ר לוגספי' טלט:ל'�דפ
ם
סי
סב) וטדסיס�רפסגס פלטס'�גתכ
�
�מס�
ירוסת"וגדססחי'סט,ירי טלתס�ותר.סג5ריגוחגדיל�ולד ט' הפטרס��ט"ויפ
�נסיף
' מגסס"ן

ראיינן
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מערכת

נהולים

ם

םמ

�טיי'
�ס'
ד
י
ע
מ
מ
רבתי .ט) מהר"ר
פסחים לשנים ,פסח ראשון ובסופו ע
י
א
ל
ו
י
א
ו
פסחים ופסח שני ויהיו ל"ג מסכת
�
ימסגר �ו"ק נורי5י6ס)
ד
ו
ע
ו
והרב ז"ל פירש
דותא.צלובנפדההיחמהקוואולתחיבורו ט� מהר"ר ממעודבןננון�טייו
פי' המיד ומ
האריך לחה מעם לסדר הגאונים .וכתב
שם שחיבר פירושיםעל ההלמוד באריכות
וחבור זה הוא פסקי ההלכוה .והאריך
מאד בפהיחהו בסדר ואופן וסגנון חבורו
ביה הבחירה הנזכר בררך פסק .וכהב
הרב ז"ל שם דמם' אכוה פירשה בחבור
ההשובה ,וספר ביה הבחירה הנו' הוא
ששהקובציםגדולים כקובץהר"ן.וראיתי
שם בגליון איזה הגהוה מהרב מרדכי
נהן מעיר אויניון שנה רי"ו
�
קהה נדפסו פמקי יבמוה להרב�ז"ל.
וכברכתבנורכל הממכהות שנדפסו
קם מס' ביה הבחירה אבל מלבר זה
�
חיבר חידושים על הש"ס
יהנה ראיתי בחי' הר"ן לסנהדרין פ"ב
דף כ"א מהש"ס שכהב והרב
� ואני ממופק דאפשר
ממאירי תירץ וכו
א
ל
ה
ע
כ
ץ
ו
ח
ב
תי
ראי
שתהיה הגה"ה מ כי
�
להר"ןשהיכירבספריורבינוהמאיריכלל
ודע ררבו של הרב המאירי הוא רבינו
יונה כמ"ש הוא�ל בפסקי ע"א
פ"ק הביאו הרב שער המלך ח"א דצ"ד
והקשה מזה על מ"ש המור בשם רבינו
� מג)
יונה ע"ש
מ�ע"��
�ו
סו) מהך"ך מנצורמרז
תעמס כח"כ)
ל
סו) נמץקך"ך כמנשה בן ישרא
�מי)
עייןגסגוחחיים�ח"נ)
�ע�
סח) כמהנ"ך כמנשה
�
מ' נגימין מכסן)

ע�

�
זרם רכ�ח �

מהר"ר ממעור רמח

חיבר

מעשה רקחעל הרמב"ם
ח"א ובתחלתויש חידושיגאונים קדמונים
�
ויש לו על ח"ב מהרמב"ם כ"י
מביאו בשימה
טנ) דץך:נ
מקובצה ובתשובה למהר"ש
הבדלה�עבדלה) אחר מרבניירושליםח"ו
הונאה נס' אורים גדולים דף ל"ה ע"ד
הביא הגהה כ"י וכתוב בגווה דוכרנא

המעילי

משימת הרב מאיר המעילי ליבמוה,
ובחשובת הרדב"ו ח"א מימן ק"ת מזכיר
�
ר' שמעון המעילי
עד) מהריך מךדכי האזךבי בר
יצחק הוזכר בתשובת
הרשב"א ח"ג סימן רי"ד וסימן ש"ב:
י אנגיל �טת 1מס'
ע� דץ"ך כפךדכ
�
ממס ג�גטי מזקן)
סו) כמדץך"ך כממדכי אצבעכן�טין
'נדוףזונחתורס�ח��
ייי
ט� כמןקך"ך כמךדכי אבד"ק האברי
ע� מהמרמריכי כח"כ�
טח) כהר"ר מרדכ דאל מיבני
יהקדמונים חיבר
אימליא
הגהותעל ספר הפררםוס' הזהרוראיונים
כ"י* ורב א' כותב עליו המקובל הגדול
הגאון מירא דכיאן מה)
טט)כמדץך"ךמךדכימעיר דרעא�טין
�
מעינות חימס כח"כ)
פ)ךגנינךכמךדכי�בר הלל)מי)חיבר
ס' המרדכי המיפלא ומעובה
��
�טיי'יביטס6י"יי
סט)דנניכמסעוד
הנה מנחםציון
�סג' גסקלמתו
' סל"ר�וג
�ס ע� ו6ן �ע�תל'
� �� גפ"ח מס'�ו(כ סג' נסס סמ�י' ע"ג גל,ס יעול
�בן ג� סגםגפ ��� פט.רת מחסיד רגיגו יונס
סוסי וס" �
ת סכחכ ח'גור 1גס' ס'
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��וג"כ סם גסקדעס��ל �תר סרג סנפי�6לגר5ליג'ס%טנ ,סחט סר"ר
�יס
דס� ס' ג' סי' � רת�גן ס
ף סג1כר גסי"ת סרסכ"ס��� ל"ק
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�
�כן סחכם ר' ה"מ ט"מ�ר�פ)
'
ר
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ר
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ס
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�� �מפחס סיףיכס ס" חתירתו ���כן גן�פר6ל�ט
�
גיר) סט כן�סר6לכ
לפסיעירס�
�יגילעול,יעטירלו:דין סכ'רסכר
�יס ונ
�כליגדון סס'גו ס'ס,דיס רסוח לס6ח 1כסל
ן
ר
�
קל5מיוטל
�
�סר5סון גקסלת
תי"ע כב'�לחתרן�ריוח�טל,גריסרג תוסל"י סספורע ס" סרג
�לוודין
�
ד סטדגר מעדן דוד�טס.ה�עסס"ל
�גסס"ק סג�סוס�.גס ס'מניליו
)יע"ס מקר עסיס פ"נ,
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�� עמק מנך�ס1ספע�� ד:סרג גג'ריגרג�קי"ס
�גקכל
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ף
י
�
�
�
ס
ס ג"כ ט:חס ט'
ח"ן
כתוך תפ"ס קך1סיס�ו

�י

לי

�סף

�

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

מערכת

נשולים

ם

�נ) מהר"רמרדכייפה אב"ד דק"ו
פוזנא זקן ויושב בישיבה
חי עשרה לבושים כמ"ש במקדמתו
לבביוש החור וכלם נדפסו .והוא תלמיד
ל
מור"ם בעל ההנה"ה והיה בזמן מהר"ם
מלובלין כמבואר בשו"ת מהר"ם הנזכר.
ווש לו הגהות על שערי רורא .והרב
� מם)
באר שבעהימירו
טד) ב8ןןך"ך כלמדכי דבדת הלמיה

בסברות וחידושי דינים ושו"ה .והוא
תלטיד מהר"מ נכדו של ראב"ן ,תהנו של
הר"י מפיי"ש .גיסו של הר"י מקורביל
בעל הסמ"קורבינומאירהכהןבעלהנמי"י
וכהוב בספר הקורא שהוא רבינו מרדכי
בר הלל וכן ראיהי בהשובה הטרדכי
שהביא בשלפי הגבורים פרק המקבל
שתהם מרדכי ברביהלל .וכ' הרב כנה"ג
ח"מ מימן נ"ח הגהב"י אוה ח' דהריב"ש
אפשר שלא הי"ל מרדכי .וכהב הרב
רבינו ישראל רי קוריאל
ביה חדש א"ח סימן הרפ"ב רמרדכי
מקצר חיבר שפהי כהן פי' על ההורה פרר"ס
מועהק מכמה פנים זה מאריך וזה
�
וגיממריאוה
�
ואין לדקדק נלשון שהוא מגומגם
י אבי הרב
וכבר נודע דוימנין
דמשכחהיםלשוואנינוםה מס) כ8דןך"ך ב8ךדכיהלד
ננה ורדים חיבר שו"ת
המרדכי שמביאים הפוסק
במרדכי שלפנינן והראה בב"י א"ת סוף דרכי� נועם והיהה מנוחהו בעה"ק
�
� נ)
ירושלים ה"ו
סימן שפ"ב חילוק בין מרדכי רריינוס
� מ�
למררכי דאוממרייך
)
י
ס
ך
"
א
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נ
ך
"
ך
ה
מ
כ
שקיל
י
כ
ד
ך
מ
כל דברי המרדכי בהלכוה
כמעם
וטרי עם הרשב"ץ ת"א
הם מהוס' שאנץ,
"
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נ
מ
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ס
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ס
י
א
מהר"מ
�
סי' קי"ט וסי' קע"ג
סי'
כהב
'
י
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ו
'
ק
.
ח
בהשובהה' רכייש לרובל"נמצאו בו לשונות מז) נ8זקך"ךכ8ךדכינתן מעיראויניון
באית
�
ע�ת' מנחס�ר"כ�ית���
מגומגמים להיוהו מלוקט ומקובץ ממפרים
יכמאנסים�עין רכ'גו
רבים ובאו בו הגהוהודי
�נים שלא במקומן פח) ך' כממדכ
בקצרה
��
��
ת6ר"י ז
וראיהי למורי הרב נחפה בכסף זלה"ה פט) כ8דקך"ך כמךדכיקלעי מחבריו
א"חסי' א'דף ד' סוף ע"נ שכ' דהמרדכי
של הרב הלמיד ממהר"א
בתר הרא"ש גריר בידוע עכ"ר .והן לא חסון ומהרשא ששון ומהרב ר' יצחק
ידענו זה דהמררכי לא ראה פסקי הרא"ש
ו פראנקו הרביץ הורה בישראל ומגדולי
כיהיכי דלנרר בהר מ"ש הרא"ש בפסקי הלמיריו הרב מהריר דניאל אישפרונמה

ביבשנ'מ"ו בא הרא"שמאשכנדלמולימולא
ושם נהישב וסידר מפריו והרב המרדכי
נהרג בשנה ע' בעיר נירנבורג .ובצמח
דוד כהוכ בפי' שהרא"ש בטולימולא
חיבר האשר"י על התלמרר:
ודרושיםוחידושים .ואחיו היה הרב ברוך
�� כ8דהך"ךבמךד~כי�חבירו של בע*ם קלעי הרב המחבר שו"ה מקור ברוך.
הורהחיים)�ט"ן�ן קדסיס ובם' קורא הרורות דת מ"ד האריך בשבח
� נא)
� חח)
הרב ז"ל
בח"כ

וכמהמורי הוראותהיו מתלמידיו והפליאו
לעשוה להרבוה הורה וגמילוה חסדים
וכהב פסקים רבים ודרושים ונשרפו.
ואחר השרפה עוד הוסיף לכהוב שו"ה

�ון
דכי משאר
טנ)�כהרים) מר
ח' הרן סס,ן)
עיין

� כמזקך"ך נ8ךדכיךךנניי
ך�ט" סוגד
�
סמור כת"נ)
הרב

הנה מנחםציון

י ו� ססמע תפי מ1רי� ו� וע' תס' תטג'ת סי' תרי"ג וע'
��מגי
�'סס�פ"גססי' כסס סר' תריב
ף נתללג
מ
�
� ק�ע ג' דם" ס"ן וגסס"ד סג� תתם גס ס' גס' סחיטס�� חר1ו'ס ע"ס
תס"ד סע�
מח)�כל"ק�טרו6ן ות"ס גסס"ל דס� סתח' ס' ת�ה�� �� �ח"ג ס" פ"יכיכו
ב�סת"ן �ך תכלי
ס� וטל מלגתו�וכר כסס�תסס מרדני ��� טמר-ס���ן���ק�ו
�
ממ)�כס' ס�כ�תעלס�ק"ק פר6ג וע' �� עלס�������מ:ס תססגתתו�ס' נקר�גע�גזפס�גום
תכ� מעריס�וגס:
מע"כ גכ6ס תפטר מק1דס)�תתח(ס�סב ע( גס 6סרג:ות נס1ר6ו��ת� תקנס
�סד סס כ"ת מקים תעט�סר סתו �� ט� וע( סגות(�ת� חרות גוס� �סר יסד ��� תיקת��
� נא) וט� �ת ת' ק��
עט���ד ג"ג מק"ו :נ) ס' תת"ס

געי
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מערכת

גדולים

ם

א) הךבמלנדכיבז מהר"ש שיריליו

ע

�קרג�מיס ��� נסלס � 1כת'�סר� סכעיל
וסקסיות .וסגם סס'ס ספסל ג� � �� מסם
6תיו�� סרב�י.
פר
סוס�� מיסל� וכמסט קלס פטי
�ססי'�חל הרת
�ם טחתר 1ט:פטל סרג סנגרכ
ונפסס כס גקכורתו
�

�
ע"ן נוולי הדורות כקא)
�סייןמסר"ס
�כ)במדיםאחךוןהךמ"א
יסרלס לקמן� נב)
�� הר"מ �משה) מאיבךךא�עיין
� נה�
רניגויעקנמרונור,נ.ר"ת)
�נ) כמהר"ר משה�בהג"מ אברהם
ברודא�ע"ן מס �נרסס �ז) כמדהך"ך כמשה אידהז ואחיו
� גג)
מימון ב' אחים נשוא�ם
כרודף)
בחכמה וחסירוה במערב הפנימי ושמענו
גי) כמהריר משה אברהםיימאנין
מקרושהם וגרולהם ז"ל
�
הנה באה חבהמיפמרת.ו על
שלום �ק) כמךןך"ם איסךלם בזמן מהרש"ל
השובותרבניאימליא הובאו
והרב שאריהיוסף ומהרים
�
הביה כ"י ממהר"ם קאוים ז"ל
פארובה ומרן נו) חיבר ס' תורת' העולה
�ס)�קךננ החסיך מהך"ך משהז
' ום' הורה החמאהום' דרכי משה והנהות
אררה חיבר על כל הש"ס על כל ש"ע ומפר השובוה ובהשו' סי'
זולה סרר קדשים נד) חבור על הרמב"ם מ"ח מתוכח עם מרןבדין אחד וכוהכלו
יעל הרא"ש ועל הטורים וס' שו"ת ועל בכבודגדולנז) והיה בקי בחכמוה אחרות
המקרא וחבור על כל�המשניות כולם .כנראה מהשובוהיו ובכל פולין ואשכנז
ודרך הרב פר"ח לקח לההוכח עם גדולים פשמה הוראה כמותו אף נכד מהרש"ל
וקמנים בכח סוגיוה ופלפול .וסך הכל ולקולא כמ"ש הרב שני לוחוה הבריה.
י"ב ספרים ,היה בקי בנבעים ואהלות ובזמןסילוקו שלצריקעייןמש"ל במערכה
ועירוביןוכיוצא כמ"ש הרבעצמו בהשובתו בי"ה אוהי"ג�.קיין נדק סכיה ד"ס�יכר6
הונאה בעין משפם י"ר סי'ו' �� נם
�
וכו' כח"כ)
אני שמעתי שהיה וכרן גדול ובקי
מאד ועתה אמת אגיד ששמעתי מהבןיקירלי
וקולו כנהר וכמעיין המהגבח להפליא
יריר נפשי מגן אברהם בעזיו
ונח נפשיה בעיר אזמיר חל"ש זלה"ה
� שוכה לבקר מצבתו בק"ק קראקא וכהוב
על
הנה מ
�נחםציון
�יר �י'
נב)�נקל6ס כסס מ' מריס ג�
�נופ"ל סרכנ'ת ס �עס סחס�ס מ:ורס סעס1רס נ �ת
����רכיכ"י

דקם עז יום פ1תס מ' מריסגיבס�סחסיד מו"ס קיסר( ל6ו,רס�סת סגזמ מנמס�� �� סורו�ןי"ג עס"ן
ת� סמוך רכוסת גבס�חופם רוס חתונתם מ'�� נססת ��� ט"מ גגי"ס�שרות�טע"ו���ע ע( מממכר
ט(�טר עמס�ס ג.ת �� וע(�סר סעיס �טר סכיך ג6ן�� סם�ותס סרכ:ית מריס ע"ס�ן ממית
סרכניס מס�� וכמס�וס ט6ר גסים�יקרות חכמני1ת כרסניות�ועמס� �ת ר' נק"ל סי'סי ע"ס ומט"מ
�
גסג"ס ס"ן גסופן ע"ס)
�
נג) �ן"ק סענה גמ3ערג��רמ'י��סמ"ך תק"ם כס�� ח�ר ס' �סם וסנס' ע"ס�ט(�גרסס�מר�נ
ונמה ממזו
ססקמסמס�,ס' סרס יוסף��� ו� וכיתיינס
�
ק �מת קרסו
נד) ווקר 6גסס כרך� וט! מס:י1ת�סס תורת מסם
�
נח) ונוכר כת1ס' כרכות �כ� ע"כ גסס רכינו מסס פ�וויר 6וכעירורן�� ע"ג�� ר"מ מ�ור� 6חי1
מניכר,
רכנו
�ךתוס'גיי
ס ד�� וכשו"ת מסריס ס�ו סוכך תטפס�י גבס סר"ס גר'�ו"ע
יס הפקריס
פ�כל6
ו ס�
ק
י
ל
ס
ע
�
נו)�גקר 6ס"ס�גיו סרג מו"ס�יסל( כשעורס ו� וסי'ג"כ גזו( גת1רס�ט�פ קו"ח ת"ד ו5ע"ק ס�סיכריז
ר
גמפס סס) יס 7וננס גיסכ"נ פ"ק קר6ק 6ונקרץ רק ע"ס�נו סרמ� ו� עכו�ג' ס(חג1ת סנן ועוט
מעען
ן�סער��ן�ספל וו�����גיסכ"ג סקו
ג�תס��קת פ,ר�ס�
סס(ס�סר גגם כ"ת מקרס
��
ר�
�
�ר' יוסף וו1גת 1ס�קת דינם מ(כסל
סנ�ג�ת"ד סגקי1טס סמגסיג וכסיף כיסרכן( סר"ר�סר��מגסס מס
גת סר"ר �ע,ר ע"ס�,רגיז�1פטם ספרך רג 6דיסר� ס"כי ט1ד נמ� �גיסק"נ סקו ס"ת מטקס כי"קל
ס גתוג ט( ק(ף'
גכתיגס תפס�יפס ו,ס כ1י� סי�ייס מסתיגת ס6ר ס"תיסכנו
ן ינכתגס ט"פ תקון תיר
�פויי
סנאי
� גמ� נגיסכ"נ
ת�ו פ.ר1ס�ס �� מ5ת מרן סג��נקטת סרמ����עבט� סי' � וגס
�
�ס�עניין
ו
י
פ
א
ת גו לתורס�� פס%יס) וסי' חתן מוח
סס; ופד סיקס סוס�קרעת גס"ת � ג"פ גנגס�עם�ג' וכיתי
נט 6קהותו ט(
רג 1סג"מ סקנס �כ�ק �ג�ן�עדךמ יו"ר מק"י) וגוווג
טלרית �וע"ן
מקדמת ס' פי סגים) ותפס גיטיגס פ"ק קר6ק 6עס גיסו סגס6גוין גפ( טלרית יוססגף�וןעם סג"מ מססיויספףס�גי(
�מו
�עס רגו סג"מ פסס�גז�
�
גו) פרגדך גפומ��6ט' דס%לגיחךות�ר לת"יס
ססי
סי
' וריו ���לסוזי* ספרו �� פד ס%ילדינו�חר
קראקס�מר נפולין סמד'גס:

�סי

סי

געי
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מערכת

�

מ

�ם כלשון הזה .ביום
על המצבה שלמוי
ל"ג לעוסי שנת של"ג נ� בן ל"ג שנה
וכי' נט) ועוד הגיד לי כי בצרו אחיו
אהרן ואחותו מרים אשה הגאון מה'
פנחס הלוי הורוויץ ז"ל .ובצרו הגאון
מהריר יוסף כ"ץ בעל שאריה יומף.
ומצד אחר הגאון בעל מגלה עמוקות ז"ל
ומצד אח -הגאון בעל בית חדש ובאותה
שורההגאון מה העשל זקנו של המפורמם
הנאון מה' העשל .ושם הגאון מהר"ר
ליווא ורמות אריה על קברו מ) ובסוף
השורה הגאון הרב תי"ם .עור שם כמה
רננים�כר כךלם לברכה ,וזה הביתעלמין
קמן סמוך לביהו של הרב מור"ם בעל
המפה הנז� והקריש ביה מבהיו לבית
הכנסת וכתוב שם שנת שובהה
� כל זה
הגיר בני ידידי הנז' מה שראה בעיניו
וזכה להשתמח על מצבוהם ז"ל .וכבר
הרב מ"ז א"ת סימן ה"ך כהבכן רנפמר
מור"ם במיג לעומר שנת של"נ והבאתיו
בח"א�עיין ברק סטית ן"ס �י3ר 5וכו'

�
ר�
לר'המפה כתורת חמאה מזכיר
מור"ם לב
עו
אס

והתר ררש"ל ורש"ל באסור
וההר שלו מזכ.ר הורה חמאה .ונראה
האמור והתר ררש"ל היה בכ"י אצל
מור"ם ומהרש"ל היה מוסיף ומהקן תמיד
באסור וההר שלו והיו מעתיקין ממנו עד
שהיו העתקותשונוה.וכן נראה מתשובות
מור"ם סי� קל"ב אוה יו"ד .ומהריש
דלימ"א המוזכר שם הוא מהרש"ל וכן
הראה בענין ההוא דמהרש"ל הקפידע

גדולים

מ"ש מור"ם בהורת חטאת כלל ט'
לאפוקי מחכם אחד ואמרו לו הלמידיו
שכוון עליו ושוב נהיכחו פנים בפנים
וגבהמוראבינייהוונהבקש מור"םבישיבה
של מעלה כמבואר בים של שלמה פ"מ
דחולין סי' כ"מ .ושם מהרש"ל מברר
�
דבריו ושרש הדין
שוב ראיתי להגאון החסיד בעל של"ה

דף ע"ד ע"ב שכהב דהלמירי רש"ל
הביאו אסור וההר שלו למורעם .והתורה
חטאת בא לרש"ל ואה"כ חור ויסר רש"ל
אסור וההרשלו והוא בחרא .אמנם פשמה
הוראה כמור"ם ובעל נפשיחמיר כרשעל
ועמש"ל במערכת אל"דבס"ד�.סיי
ן ��
�� נמ"כ)
מור"ם חיבר גם כן על הזהר .וראיהי
באמשמרדםפירוש הזהרכיילהגאון
מהר"ר אליהובן הגאון משה לואנץ וכתב
שם שהיה ממשפחה רש"י והשלים החבור
בק"ק וורירבירג שנת ש"פ ,וכתב שם
שהרב המחבר היה מעהיק ראשון מס'
דרכי משה למור"ם שהיה מכתיבה ירו
עולים ויורדים וגליונוה ומחקים וזיקקו
ומיהרו .ע"כ בשכר זאתהגאון מה'אליעזר
אחיו של מור"ם נחןלו במתנהפי' הגאון
אחיו מור"ם על הזהר .ומביא שם בחבורו
� מא)
דברי מור"ם ופירושו
�עיין
�ט) מהר"ר משה
�
ך�נ ספתי יס;יס כח"כ)
ק) מהר"ך משה ארפראנגי שקל
ומרי ושואל שאלות מרבינו
הגדול
�

אלגאיי

הגה מנחםציון

ס מנס
נח)�� טעיתת,עכק' עודגי'טי"יכעי
 �� ,המולס�חל1תס געט
ע( מזכתו גפ"ק מכן
�מרססג
י1
דט
�
�
נרו
�כ,ס
יטר� כגס ג��ממסר
יגי1ר 1ש"ס תסס ר1עס�כן
ר סמערכ' סג�ן
�
�
�6י
'סר
� �כ1ד ל
�
כגי�
� ,מרס ס" ר1טס�ן יסרק��ןקת ס' ערס�מספע� עם יסרק�סעמ.י תיט�ס
�
��
רכסת בפי יסרק
�מ
� מתסס עד מסס � קם כ.סר� �ו6ת ת1ר"ת סחט�ת ���
�ס מסס
�סר
�
ט
�
כ��סר� ט' ב"כ�פ"ק �מ' מגס ח"ן)
ם�כס�ת סרמ� תמם�יוס תס1ג1ת
נס) גס וס טעות סס" וקן�ס'ס �ן�עטר לפיקס סמ"ק כת�ר�ס.
עלגת ט"י ועוד�גט:ת ס�ג עתםע(י�1סת ,סר,ט1גס סרכזת מרת ג���כסג"מ ט�� סגל ס" גטו6
ק1יס�ס� ס�ס:
�תס�ר סטע'ת 1עלותוט ,גזו טעם �ן ג"ת'ס ו�עיתס�ו�גפת"כ�
ג�
�בי"ס סג"מ
ער
ס)סועגסס( וקעטעס(ו סמס1רס'ס סג"מ סעס� ��ס ו
ס
�
יר�דעך �ס רק�מד ס"�כרסס�סלע מטס( סמפ1רס'ס
לכ' ר' מעט( מה"�כךפ"ק ��� כס"ט � תסר' תע"ן) וו�ת�1ס�קר 5טול � כסס וס�,ס�ס מ'
קרי
�
ץ המט� סוף �ת ס' ע"ס�,ו6ת צית ת"ס�סס סג�ן מרס
�ח�ע�� גס וסי"
יד
סג
י
ס���כר� 6ן �
ען מסר� מפרם ס" מעורס רק גטר6ג�סת"ך ס' מס"ט)וו
 ,קגר�1ססר�גת���� סג-מ�ר�
�ת�.ססתט
סגר
'
ר
�ג כסג"מוכר.י�סוקלה�רי'ס:ג
�קר6ק 6ת��וכקרך כס"ט �כ סגכ1ס עד �� ס,ס
� כסמס' ת'ק�י
תסוכ
יר ת�� תותוו סג�ן�ע(�ית טמו� � מס"מ
�
�
' ר' �כ)�נלפ"ק כפקר גט"ק ט"ו
לעל ס�רינ

גיס

ס(
ט
י

� �זפס 1סגס1ת� ס:ורל� וכן�יסס 1סנ
��� תח� סג"ט
מא)�כט"ס ��י
�ס1ת'ו סעורחי
ד�כ מד"'ו!ס וי
ן סעורת� גס�סס�ך רמ"ח
�
��גדפ"גקע(וכ�רט'�סמ"ך�ת1ניס גפת ממט�גי
סגסגת �����עמ"ס ע�
' ר"ת לרמ"ח סס רמ1ו,ס�סר�
ח'י1ס' סגרס� עס"ת לס"ט ע"ג
��י
ע(

ך ו"ן:
יס'

�ס?

סי
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מערכת

ם

הנדול טהר"ר יצחק אבוהב ז"ל ומשיב
לו במ"ש בשו"ת הרב המכי"מ ז"ל ח"ג
סי' ח"ן .ובשה"ג ח"א מערכת מ"מ אות
כ"א�טיין רניגו מקיר כר טוךרוס) הבאהי
מ"ש רבמרבני מצרים הקרמונים מהר"ר
שלמה אלפראנגעי דהוא טמשפחת רבינו
מאיר אבואלעפיא הלוי ז"ל ע"ש
�
ך סב)
ק� מהר"ר
שיי
�ל
משהסלח"פוו
�
גחך מ
.וו�
�ר'
�ש�געתססר1ן לניזק מתג(ג,גו
סלג מסם�סצ

נדופים

עא

קי) מהר"ר ימשה בורה�עייז�ף
� סו)
עורס נח"נ)
קס) במדץך"ך כןשה בנבנשת בן

נהו של מהראנ"ח והיו
הקרובי"ם מהרב הרי נברי רברבי הרב
שדה יהושע והרב כנה"ג והיה רב
בקושמנדינא יע"א וחיבר שלשה חלקי
פני משה .וספר ריב לשונוה ונאבר.
ושקלו ומרו בהדיה שנים קרובים להרב
��� גר�חמרי סו 6עתס כסוד סעיג1ל הנז' ומהר"י ן' יעיש ומהר"א ן' חנניה
עתם ורני
וגו' עג� ����חר מעתי סרגי� ס6ר"י�� והרב תורת הסד והרב פרח סמה אהרן
סר 3ומהר"ש אלגאוי והרב שמוה הנימין
� טיס לפס סמסל"ס עסין�קל�6סט
ך��ת�ס ותהנו וטהר"ש גאון ויתר רבנ* הדור
�
מסל"ס�� ���סל 3סמכ�תך עכר�ן

י1

ס� סמך�תת ��ת��מס�גרע וסטיב� סרבכ'
גגונו( וס � ג 6כ��נחיך דרת וא'
�

והנה הרב מהר"מ אלשיך הוא הלסיר

מרן ונסמך ממנו שיהיה לו דין
מוסמך והוא תהום נרכני צפת רביעי
בשו"ה אבקה רוכל סי' קכ"ר סג) ךוסיס
גילון ר"מ כר�גחמני) וכוון אל האטת
בדרשוהיו כמ"ש האר"י ז"ל .וחיבר פי'
על הנ"ך מהוק ואמיתי מר) ךחיבר שו"ה

וחיבר ספר מאה שערים ונאבד .ורזייתי
ד�רות פי(ין גנגס נסקין לחכם�חך
כמתסויי
ס רני( �ומר ירס,תיו וס�ו מתוך
סססכס:

ק� מהר"מ�משה) אלשמריייו

�

קי) מהר"ר משה בנבנשתיי

שינוביא אבי וקנו של
הרב הגדול מהריש אלגאזי ז"ל כהב
כמה שיטוה ונאברו ונמצא קונטרס.
מהרב ז"ל בסוגיה קמא פלפול עסוק
משא ומהן עם הרב המפולפל מהר"ר
יהודה אלגאויז"ל ונדפם בריש מפר דובב
�
שפתיישניםשהדפים הרב מהרש"אהנזכר
ך טח)
קן)כמיניר
כלרששה
טייןר'�רוגיססניינן�ברט�
קמ) כןדץך"ך כמשה בררתך הובאה

כמירד:בנימין

השוכחו בס' פני משה
�
ח"ב סי' ק"ח

בארץ מצרים ישקיל ומרי
עם הראים ומהרד"ך ומהריי בי רב
בשוויה אבקה רוכל למרן
וסיעתם .ומרן מזכירו
בכסף עשנה הלכוה סימן פ"ה וסי' קי"ג והוא חתום עם
ת
"
ו
ש
יסודי ההורה וחיבר
.
ו
ס
פ
ד
נ
ו
י
ת
י
א
ר
ו
ץ
"
כ
ק
והוזכר גם בשו"ת
ורמזו בהשו' הרבנים בסימן
ת
"
חבורן על מור א
י
"
כ
ב
�
הרב המבי"ס
קרא
סי' כ"ד
ו
מ
ש
כמ"ש
ב
ק
ע
י
ן
ו
א
ג
ן ממ) מדור ה'
בסי' ק"חהכיובקובץ ב"י ראיתי שחיבר לקי) רבן ומשדץ נאד
לגאונים כמתא מחמיא וסמכו
באור על פירש"י בחומש כמו באור
רב כהן צדק גאון היה שנת ד' אלפים
� מה)
הרא"ם
קנ) נןדץך"ם�נמצמץ) אכ~ארילייך הר"ן ושמו רב משה כהןבן יעקב והיא
עיין דבר תסס .ס(כס רב משה כהן שהזכיר הרי"ף השרץ
� ע)
ח"א סי' ע"ב
� סו)
תסס לח"כ)
מ�ת'
הגה מנחםציון

קע) במהך"ך משה

בררך היזכר

מב) וע
�
קולס�וט גס" ת"ד ע"ס
�
�ך
��וע6ס סער'מ כחת�טסן כ���י
�כ�מסג)מורמזי
�ת ס��ת�ען ת"ס ר1מווות � וע! �וכ חקקת
מד)�פיר עס"ת נוגרס כסס תורת מאס
משקק �ס"ס ס1ש:ת סעמק,ס כ� ע(
מכסת ספרון�עמ"ס מו"ס כרוך מוולסק�מ� גסקדמתכי
ער�ת�����ד� א"ע�עיו"כ כסגםדגחל"י
ן כסוף מס�
�ל6ס דם" סנו�1קר 6ת"ס מאס
�
סח) טס�ת מסרת"פ מג"ח� מי)
ן כ�
�
ס"
�ח
מז) ומר"ג ����ר�ת��עמ� נ
��ט"ן
טלנ.יגט מקטר� מח) סו 6סם�י1
�
מ�ת� ��חס'ן �כ:ס תהתל
סט) וטס וס ס� מלס � ידעים ��ין סג�יס
�גרת ל"ד ג�
�ר' כמתיחס �ג1ת כ' �חר.סס רג�חמן�רכ מבס מגסן ט� �ח1ן'
רב ���.ע"ס ,וקוקס סרג סמ
� ט,חד טס סגוכר�קמן סי' קפ"ל וטרי"ף גת1ג1תט"ד ול"י�ת�ג' ח� וכערוך ערך לן וסט� קרן ג' ע�
�
זג) ��� כ' ד6תל' מות רג מגס סקסן ג'�ים סמכו�ת לג כסן�יק�סי' וסגס' תקפ"טו
� גר' תתן
מקס מרס"פ ש"י)�

ע,

ע,

כגי
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מערכת

ט

ט�ת' כתש גס' כ��סיס.ס1ס ת���מ1ר6
�קר 6תסס�� פ�����ס� �מל' ��� ט(
שלמנ"ס מתסס ועד טסס�כ� ס�סי' � ��מ1ר6

�
�קר 6מסם עכ"ד

גדולים

ומורנו הרב מהר"א יצחקי.
אל�ף המנין שו"ת וענינים במספרם
כמשפפאלפ"אלסלהוהגהותעל הרמכ"ם
ולא נרפס כ"א קרבן חנינה וזבח שלמים
וקצה השובות בספרי האחרונים עב)
ומהריי חאגיז חתנו ונכדו הרב המניה.
ובסוף ימיו הרב המג"ן היה חתנו של
מהר"מן' חביב וכאשר היו לרג שנוה
�שה עלה אל האלהים כ"א שבם
חיי"ם
תמ"ס בסדר ואל משה אמרעלה .ובימיו
היו פ� חכמים גרולים שלמים בתוככי
ירושלים ,והפרנס היההגביראהרן פארדו
וקרו למופלא בדור בחלמיה על הרב
והפרנס נחית כצאן עמך ביר משה
�
ואהרן
ל
י
ק
ש
ומרי
קינ)נמדןך"ך משה
י
א
ב
ג
עם הרשב"ץ בהשובוהיו
�
בח"א סי' ת"ג ואילך

וחיבר מ'

קי� מהר"מ נאלאנטיהזמו
המוסמך העמיד מרן חיבר
שו"ת ונדפס ח"א עא) ובמי' קכ"ד כהב
שמרז נתן לו רשוה בהיותו בן כ"ב שנה
�
לעסוק בנימין וקדושין
הרב מהר"ם גאלאנמי הזקן מחבר
ההשובוה היה בן ה"ר מרדכי
אנגי"ל הושב רומה האיש מרדכי היה
יפה הואר ובעל מדות הגונוה השרים
היו קורין אוהו גאלאנמ"י אומ"ו נשהקע
כנוי אנגי"ל ונשאר להם כנוי גאלאנמי.
כ"כ הרב מהיו"ש הלוי אב"ד איזמיר
שהיהה לו לאשה בה הרב יהונהן בנו
של הרב המוסמך מהר"ם גאלאנפי הזקן
הנוכר והביאו הרביראהרן הלכוהגימי
ן קיי) במדקך"ך משהז
'האנון�עייז
ה
דף ק"ה ריש ע"ד ובן הרב יהונהן הי
ת' חיים �נ5זי .רנוני
ם
י
הרב המג"ן אב"ד ור"מ טעה"ק ירושל
� עג)
יטקכ�ר מקיר ר"ת)
ועיין בהשו' דרכי נועם ח"מסי' ל' ול"א:
ו מגשה הארשן הש"י
קי� כ~דןך"ם גאלאנמי בן הרב קטם רגזינ
מזכירו בפירושיו עי)
יהונהןנכר הרב המוממ
ך ימגדולי תלמיריו רבינו להן בעל הערוה
א
ו
אב"ד ור"מ בעה"ק ירושלום ת"ו.
ה הווהאר והראב"ד בר יצחק וחתנו הראב"ר בעל
עם רבני דורו הסכימו שלא יהי
מהר"ם חאגי ,ההשגוה והרזיה ורבינו יהונתן הכהז:
רב בירושלים ת"ו כמ"ש
בשפה אמה ומבית דינו הרבנים מהר"ר קטו) נמןהך"ך
ך�ט�
ה
ש
ק
ב
י
ל
ך
ג
י
י
ה
גן רוז סוף ז"ס כמגס
דוד הכהן המחבר דעת קדושים כ"י
�
ידטגו וכו' כח"כ)
והרב אהרן חייון המקובל המהבר פי'
הזהר אביו של הרב מהר"ם חייון אב"ר ק"ו) מהריר משהבז בהו של הג"מ
העשל�ט.יןחפירת�מסס
ור"מ בעה"ק צפה ת"ו .והרב אברהם
� עה)
כח"כ)
צמח בן הרב המקובל טהר"י צמח הרב
המחברמ' דרושים מופלאים בריה אברהם ק"מ) נמדןך"ך כלשההררי א' מרבני
ארם צובה והוזכר בהקדמה
והרב החסיד יעקב מולכו והרב מהר"ם
�עי)
ן' חביב ומגדולי הלמידיו הרב פר"ח
זובח הודה למהרים אצבאן
וסעע�
הגה מנחםציון
הרב

סג"מ י7י7י' ו� וגסס� מרס � עז? ס' קסדת יעקל קסדת
עא) ���כ
��� ס' תס"ח עם ח" ס"ס
�סכגי
�וע'�� מחמס גח"ג) ועד סרס�דפסו מפתח .ספסר כפסס
ס' דלגת�חיל1ס.ס�מפתח ספסר ע"
�
ט�ס גס מסקר מחכרים
עג) תדפס � ג"ג ח" ס �ת מסר"ס�ן' �י(מרסלרף) �סגס ע! �� ח�מ �ט"ך שלפס כס"ס ס"ת כרך
סמט�ת�עמס רקת .חוס;�ס�ך ד' רכ�ס סס
� �קרקס
מסס�ס5י�ק 1חקס"ט) � ס � �סלכ
גסס סמג"ן ע"ס�
י
ע
כ
�
�ן ר"ל�חק'�ט
� ר��כ1סכ �� דג' ס" �עמים כסערות �ספ1ת וכע! כ�
עג)�� �תס
עד)�כעל1ך עלך פרק � מוכ'ר 1כסס רכ� מטס גר"י גל' טסס�ר'�כ1ן מ:ר����� ג"כ ר� מע�ו6
טרס� דכר.סג"כ ס"ט�,כט .ס;ר6ס מק�ס�ת"ג �ס�ויסממתמיתאיכס�ככס טג�ס מסרג כגורת תת �
ל��כ.ו ס( ל"ט ס7לסן ס" גקר 6גסס ל"י סגול ע"ס טסי' טוס(�ת.כל ס' �יי
� תסס�מ:סג� תדפס

�
ו� דכה סקתכ הניס סם�� כקורתעין רכו סיר מסס תרירי ט"ב
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מערכת

נדויים

מ

סמט��סיס גק' מ� גח;טת גולן סחו(�ס6ר
ינ:י:י קכ(ס מענינת .וקן סיפר� טטפת ר6סי�ג6
מקרי מס"ס ססמע�פי סרג סמ�סק�ג"ד ור"ט
��
���� ת"ו כמסה"כ ג�ט'ןמע
� מכסן כ�דע'
�� �דס �ה 7כתב �
מ�ר�1סרב מסם מרלי ס
.
ר
ק
ו
עלס נסמנת גסררי�ל"ף:
קררי���

עם

החיים אשר להם והוא נמנה מכה ראשונה
מלומדי המדרש בהתיסדו והלך לפולין
ולמר שם והיה הבירו של הגאון מהר"ר
יצחק אב"ד מפוזנן פא) וא
�יכ נא .דרך
וירונה ללכה לא"י ועכבוהובויניציא .ובא

בשליחוה מצוה הרב המקובל מהר�ר
קיט) מהר"ר
אחד מרבני צרפתהקדמונים בנימיןהלוי אביו של הרב מהר"ש הלוי
אב"ר באיזמיר והרב"ל הנז' היה.ר~למיר
מעיר פירפינייאן הובאו דבריו כשו"ה
זצ"ל ולמר הרמ"ז עמו

משהוידאהויואש

סי' ח"י דף קכ"ו ע"ב
למהרח"ים
� חכמה האמה וקבל ממנו סלה נקיה,
קב) נמן;ך"ך כושלו אב"ר דק"ק ומלבר מה שכהבהי בנרפס�טיין�עי�

�
א
בי

מגורי האר"י

ע�

והפרנסים מחבוריו שמעהישחיבר פי' על הירישלמ"

ווילנא
בפרק .היו הרב ברכה
דק"ק הנ"ל
הזבח והרב�כיה הלל וחיבר חלקה
מחוקק על א"ה וכתב מהר"ר צבן
בהשובותיו סימן קכ"ד שהוא מקובל
מאבותיו הרבנים כמההקיףחיליה דהרב
הנזכר וכחו

בהוראה�י,עח)

קכ� מהר"ר .משהוכות היה רב
בויניציא ואתך כך רב
בקק"י מנמובה הלסיד בקבלה מהרב
בנימין הלו ,אבי הרב שלמההלוי אב"ר
איזמירותלמידיו הר'בנימין הכהןמריגי"ו
ומהר"א רוויגו וחיבר ספר קול הרמ"ז
וראיהיו בב-י והוא כפלים מהנדפם.
וחיבר פי' הזהר עט) וכמה הכורים בנגלה
ובנסחר ובקיוב נרפסו -קצה שו"ה להרב
ונרפס זאה לפנים הקון שובבי"ם שיר
חדש הפההערוךוחכמינו וקדושתומודעת
�
זאת בכל ד,ארץ
הרב הגדול עיר וקדיש מהר"מ זכוה
נולה באמשמררם פ) והיה הלמיד
הרב שאול הלוי מורמירה .וראיהי
באמשטררם ספר מודפס בלשון ספרד
מענין ישוב קיק מפרדים ומדרש עץ

וחיבר מפר רמז הרומז והוא היה מונה
כל מספר יכמה שמוה עולה וכ.וצא .גם
חיבר ספר שרשי השמות לרעת
� מוצאם
ופעולהם וראיהיםבכ"י גםראיתי בריגי"ו
כהכיו שכתב לתלמידו הרב"ך����
הם בעצמם כריכוה כמו .מפר אחד ובלם
בעניני חכמת האמה וקצה גס בנגלה.
ואחר זמן רב נדפסו אגרות הרמ"ז .אמנם
מה שרא,הי בכ"י היו יוהר ובמניטובה
חיבר קונמרם שקרארדייני בדרכי ההוראה
לההנהג שם בלשון צח והלצה ונרפס מב)
והיה יודע�� משנה על פה ���
ססי� מניר וסרכ נגר לריס מכיכר פנסית
ע( י:ס"ע וגרפס כנוגט,כ 6ס�כ�ס"ס
סעיד ססמע סנו�ך סרוכר�� זנה נפשיה
דהרמ"ז יוםבי סוכות ש' נח"ה כמ"ש
הלמידו הרב"ך במפרו גבול בנימין פג)
וחיבר קונמרס בכהיבה ם�ה ע"ד האמת
לררישה רבני וחם,רי ק"ק קראקא כי
נועצו לביחדיו ושואלי"ם הלכובולהורוה
להם חדרך לנהוב ס"ה ער"ה והשיב
להם באורך וברוחב אפם קצהו של
הקונמרס הנז' הן לו הובא במפר לחם
� פד)
הפנים י"ד בקונטרס אחרון
מהרהר

הגה מנחםציון

�
ע� י� מש סרג ש"ס רפ� ר"ן וסופר פ"ק קל6ק� 6ס:ו"ך טל"ח�� ת�ג) ח"ן מקדמת ס ה"מ�,ג
�ן ג'�סע
ס" סגלן טסר� סמ�ס �ת�6כד"ק�וט:גר6ג פסטר כעיר �תס"ו) כסגו מ'ר��ג
�סי,
�,כ'ת'�שתטה ען קגןו�מ,י
ס!ט7ק�� סרכ�ס ט(�סר�ט? ��כ�1ילך �רך סחס�ות סהן:ס ו
�
קר 6טחי ד1ר�1מ 6גת��ר� גד��ת� ת"ס גע( � �ור:י�1כ�ק ���ע
�
�יסע� ועי'�כד"קס�ימס�,יי
�מ
� �ד �� ךגטל ח"וו סהרה � סג"
עת) �סו"ת ג�י כתר� ס
�ריסק ולס חיק"ת מחוק-קמסיןכןגן'ןסיס כ' ש"ח���יד מ�כ'ג� ס6רסמח3י'ס �ג"חיו"ד קט �
�
� מ�ס כסס��ע .גי�גס�דטס מטוו��� מרמי ,כסס�ס�כנס ע"ס�� כמ
ס"
ס �עלי גי� פ"
�
מלוקט �� סכ�ת�ר��כ
ע�כ��ק' תקט"ג)
פ) סי מס"ס כומןסי' ממס ג� ו?ך� פ6וי1וין
ן פא) ע' לגלת סרמ� ס��ו' �מ� ועח"נ �ת� סגה
�
�סיר ט,לס בו�מטיס�כרסס וכמרגל ע"ד וח�ן�ס' ס"ן קו( הדס�פי1ט.ס�ומיי,ת
פב) גס גוסס� ס'
�
מ1ע7י סקנס) גס ס' �� סי וסכנת��קט ממס ג;ת�
�
'�מ:טוגס � תעיט ו?ו 6טעות�ועי סג? ס"ן�ס,ף מס�
פג) כטק�ר"ית
פר)�� ר6ית��ס�תות�כמ 1גן כ' רמו סממו
��
����תה� �די ס"ק קרל מחסת מ1סר�ס�יפס'טן ו
�
וע"ס משת חגמ.ס�מלמ"ח ס� לג"ה�עמ � ס" �ה

ועי

כ.י

�

ו
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�

מערכת

מ

נצולים

קכנ) כזך:ך"ך כמשהז'
י הובא הרבה ונדפסו איה השובות בם' ורע
ר
מ
ז
ת
נ
ג
אברהם
ם
י
ר
ר
ו
'
ם
ו
ממח
'
ס
ו
יוסף
בהשובות' הרשב"א ח"ג
מימן רכ"ח ועיין לעיל מערכת יו"ד ובסוף ימיו היה רב בעה"ק צפה ה"ו
�
כמבואר בתשובה שבם' ממהיוסף ח"ב
�
�
� נלי
טייל נו' ייסף
�
כ
ק
לכהר"ר�משה
קכנ) כמהך"ך משזפהאגיזבז הגאון
מהרח"שעתה בני
מהרח"ש
הרב
מהריי פה) ברברופיה מהגאון הרב
המחן תלמיד של מורנו הרב מהר"א עתה חדשות סעופה נדפסו השובותיו
�
יצחקי חיבר לקם הקמח על ד' מורים
בשלוניקי
וח"מ לא נדפם כמש"ל מערכה למ"ר קכו)ך:שינךהשדץבךחנוךשמיכייים
עיין �קט מקמח ח"כ) וחיבר משנת
הראשונים בנו של רבינו
הכמ.ם אלה המצוה ומהדורא בחרא חנוך אחר מהגאונים שנשבו בימי רבינו
�
ושו"ת שהי הלחם וכו' והיה קרוב לנ' שרירא גאון�טיין רכינוחגיך�טי�
בא
שנה בח"ל ובשנת
חיבר
תצ"או בעהל"ציקדןצפוהא"חרו קכה) כמך:ך"ךכמקצוץ
איזה שנים היתה מנוחת
י
4
ע
ך
ב
י
ב
כ
מ
והאריך ימים קר'וב לתשעים שנה :פו)
הגהוה והשגות על מרן
בביה יוסף ובא"ח מביאם הרב יר אהרן
קכד) מהרגם ץ
' חביב חמי �� נר"ו ומפה קדוש של הרב יד אהרן
הרבהנמוקיונאוני מפרד שמעתי שחיבר על כל הב"י והיו אצלו
חתלו של הרב יהונהן גאלאנמי כמ"ש כעי והוא חהוםעל פסק מהריב"ל בצירוף
בסוף
,כפוח המרים והיה חתנו של מהיתי הלמיד הרב מהריב"ל מהר"ר משה הכהן
אנ
י גם כן כמ"ש בהומפוח יוה"כ מרבני אלבפנדריאה כמ"ש בשו"ת
דף מו"ב יהוא ישב על כסא הרב המען מהראנ"ח ח"ב סי' נ"ה .ואולי הוא
וח.בר מ' גס פשום שמוה בארץ עורה המחברימין משה מהלכוהשחימה ומרפוה
נשים וקצה שויה בספר גנה ורדים ויש
� פמ)
הנדפם בראשונה שנת שט"ב
ך
בידי כמו ספר השוכוה כ"י
מהרב א קכט) כמהך"ם טכ~ךאני המבי"ס
עיקר מ' תשובוהיו נמבעו
.
ם
י
ב
י
ה
י
א
ר
ו
הלסיר מהר"י בי רב
דרשותיו כ"י ונח נפשיה דרכ כבן מ"ב
בר פלוגהי' דמרן ומשנת הרפ"ה היה
� פו)
שנה ובן בתו מהריי כולו
הרב המבי"ס מרביץ הורה בעה"ק צפה
ן בן הרב בק"ק ב.ת יעקב כמ"ש בתשובותיו ח"נ
קכס) כמדץך"ך משהחייך
המקובל מהריר אהרן מי' מ"ח .והיה הרב חומר מגזע רבינו
חייון פ� שחיבר פירוש על הזהר וקדוש ישעיה הראשון והאחרון ודודו הרב אהרן
יאמר לו והרב אביו והרב בנו היו מרבני ממראני תלמיד מהר"ר יוסף פאסי אשר
עה"ק ירושלים היו ומהרים בנו היה היו קוראין לו להיב מהר"ר אהרן בעל
חבירו של מורנו הרב מהר"א יצחקי התוספות שהיה מכוין בעיונו וחריפותו
והיה תהנו של מהריי חאגיו וכ' פסקים לעומק ההוספות ומרן מזכירו בח"מ

חיים

הגה מנחםציון

שי

בכמה

פה) גסמ"ם ס"ת ס,ק"
ן קזס'ס
ט�ס' עז סח�ס גסגתסר� מצגיו גסמ"ס נוגקט ס' �גר�נוו� וע"ס�
�
��ד סמח' ט"מ
� גגססקדמנ"ותס '1מקמר ס"מ1יס��� כס' מר"מ) גס�לטס � מקר1ג ס'���מת �כסס"ן הג
� � גס

פז) ות"ד כת"ד כסמת סמחנר'ס מסרמ"ק חג'כ
כטו"מ פרס ספן�ו'ס טיס���� מחר"פ ן' הכ"ג
ט� גסה
" �ירסס מס'
��ק' תקן"ט קסת�
גס
ו"
� ס'טן סלעת ג�מס
עח"כ ח"ן
�ור�ג'קים כ
ו
�ק 1מה" גוס
�
�ו
ע( כמעקות�אמס ס" נ� טיג�ט
�
"רמכ"ה שטו סטוג ורק ס" כתמ"ס ען שעת
פח)�ר�ת'
�רק'ל"נמס" עס"ת�גלמן תע"ג) וסס
� �ס���
דגר ס"�תם" ח"ן נסנ�ס דג
ו" ל.ס1ז
י
וס' ענו
ע
�
י
ק
�
�
ק
מ
כ
�"ס�,כ.ת קס"ק ,בר' חתל
�ד1ע יסרו ס,ס�חסד
�כ�מ�ר מוס ח�ן מקטתלו"
"
ת
ח
נ
� �קמ1
סי"גסי,סכור ,פנל�ק�,מערפה"ברג דורו�סו טיר"סה"ג.
סיגת מסת1עיס�הר'
ו מ"ן�ט1סר"ן כ
ע��ירדס1ס 1סו סחרמ
�תג�גדם למס ק�טר
�
�
ן �ח;��ר
�סח';סמ��מ�1גרת ���� ג"ר
��
���
�
ק1דס וס גס' ט"ו ��� לגל .רימת ס" ס��תכ כיס
� מ"ג גח" סח' ע"ס מרוכ' ����
פמ)
ע"ס
עס
�"
ט
�
1יקרפ,ת ט"ס
חיי( מקס עט.נ�י

�� �
�וי.

�ר;

�
ס
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מעוכת
בכמה דוכתי ,ובניו הרב שלמה שנפטר

בארץ מצרים והרב מהרימ"ט וחיבר הרב
המבי"ס ס' קרית ספר בסדר הרמב"ם
ובח"גיש חדושים רבים ,ום' בית אלהים
� צ)
ושלשה חלקי השובזה הנרפסים
ודע ד,ימנין הרב ש"ך בח"מ כשרומז
להשובה הרב המבי"ט בח"ב כותב
ח"א וכן כשרומו לתשובה ח"א כותב
ח"ב .ונשאר עשרשנים אחר שעלה לשמים
מרן ריש מהא והיהה מנוחתו שנת מש"ה
עלה אל האלהים אך ממ"ש נגדו בהקדמתו
לשויה אביו הרב מהרימ"מ ח"א וכן
ממ"ש הרב מהרימ"ט עצמו בהקדמתו
לשוויה אביו מוכח שנפטר הרב המבי"ט
שנה�� כ"ג ניפן א"כ חי אחר מרן
חמש שנים .ולא דקדקהן במ"ש בברכי
יוסף י"ד סימן של"א ע"ש ודוק ,ובסוף

�
השובוהיו שקילוטרי על דברי מהריב"ל

ק� רגנינך כמצטדק ונך ידלו
י
�ףוהרה
עה
מרבוואהא קמאי

בספר המאור במוטה העהיק מרמב"י ,גם
פרק אלו טרפזה בסוגיה פרסוע,ניה כהב
הרב המאור וו דעת הרמב"י והוא הרב
המובהקשלנווכו' ע"ש ,ומהשוכוההרדב"ז
סימן .ש"ג שם נאמר שהרב אב"ד כהב
ודברתי עם ר' המובהק הרמב"י וכו'
ע"ש .גם ראיתי בס' שבלי הלקט ח"ב
כ"י שכהב משם ולשון הרב�אב"ד וכן
�
אמרלי רבינו משה בר יוסף
ק� נ~דןך"ך משה ננמה"ר יעקב
�עייןתיקוןכוסריס
עוזיאל
�
כח"כ)

ק�הקנינךמלטד] ברבייסית"אל

גרילים

עג

ק5ס) מהמ"ר משה במיישראלי

ן ת'���
די קוריאל�סיי

�
�י)
ס
ק(ו) במדןך'יך כמטד] ישראל איש
ירושלים היה רב בק"ק
רודים ובק"ק נא אמון ה-בר שו"ה משאת
משה שלשה חלקים בפלפול עצום וסדר
נכון ולשון הוהבי צב) ושקיל ומרי עם
גדולי הדור מהרויי רוזאניס ומהר"אנבון
ומהר"י הכהן ורבוהינו מהרי"ז ומהרא"י
ומהר"ש נאוואווי ומהר"ש קמחי ושאר
רכני הדור והיה ההן מהר"םן' חביב
�
משלוניקי
ק�
כלשדןוככהן הנקראהרמיך
עשה השגות על הרמב"ם
והשיב הרמב"ם עליהם ,צג) כן כהב הרב
ס'יוחסין דף צ"ט דפוס אמשמררם .ואני
אמרהי בחפזי שאין זה הרמייך שמביא
השגוהיו מרן ואיברא דגם הרמיך שהביא
מרן הוא נקרא ובינו משה הכהןמלוניל
כמ"ש הריב"ש בחשובה סימן ק"י אבל
רחוקהיהבעיני שהוא הרמיך הנז' מטעם
שמרן אינו מביא שום השובה מהרמב"ם
על שום השגת הרמיך ,ועוד שראיהי
בכ"י השנוההרמייך למאות ולאלפים על

ראיינך

הרמב"ם ,ועוד שנראה קצה מהאחרונים
הביאם הרב כנה"ג א"ח בכללי הפוסקים
אוה ליח שהרם"ך השיג על הרמב"ם
אחר השגוה הראב"ד ובמפר יוחסין מביא
הראב"ד והרמ"ך כזמן אחד וכן כצמח
דורמזכיר הראב"דוהרמ"ך בשנה ההקנ"ח
והקרוב אלי שהוא הוא הרמייך שמביא
מרן בכ"מ וכהחלה השיג הרמייך על
הרמב"ם ונשלחו אליו בשם חכמי לוניל
לכבוד הרמב"םכי נרבים היו שאל ישאל
ממנו .והרמב"ם השיבם כאשר הרב מגרל
עזומרןמביאים מהשובוה הרמב"ם לחכמי
לוניל .ואחריו השיג הראב"ד על הימב"ם
ואחר שהשיג הראב"ר חזר הרמ"ך להשיג
על הרמב"ם והרבה להשיב בהשנוהיו
ומהם מביא מרן בכ"מ�.וטיין רניגו
�
תקיר מכסן)

הזכירו בדין -אחד מהרים
'קפ"ט :צא)
ריקאנטיכפסקיוסי
ק(נ) כטזהך"ך כמשהן'יס
ך השובחו
כ"י בס' זרעאנשיםכ"י:
ק�
�כ~הך"ך משה�נמ' ישעיה) בן
אחי הס"מ נפתלי כ"ץ
�
עיין סגי מסם�ח �
הגה מנחםציון

בהר"ר

צ) וכפס"ד מגס�ו ע� ס'��� ע�ס קרית �רגט ע"ס �ך חס ממיחס � גס ס ,תרג'ן תורס �סר�
ת ס'��ן �גת"ג ת' ל"ך��� �ע��ת� גסס קדר סתסג"ן
�ן וט�מת ורק�גוו �וע��ו
"ע' ר1קמ ס" �� ע"נ:
ק�ר ס' ס�חס'ן� צאס)ו
�
ח
כ
יה�
� ס' תמס�זכר ס�ת והקירות ען סרמכ"ס�ס��ק 1תקע"ס)�ג� � תנגס תקמ"כ
צב) גסמ
�
כ" קפא
צג) �ס�� קסם מ��ומר �� סרמ"ךתימיר ר"ת רגו ס! סרוקה וסריג"
�

א"י

� � � � �
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מערכת

�

קלח) נחדץך"ך

מ

משה הבהן אב"ד
בק"ק בעלז לשיי
ן קרן
�
ור�תר6סמכסןבח"כ)

ק(ט) כמהך"ך כמקמץיזץכהץ

גדולים

הלסיר

מהריב"ל�סיין מ' ממס
�
�י�ט�
נוטינ

קמ) כ~הך"ך משה הכהן בן הרב
מורה צדק�ע"ןמ' נוסס
�
�מוסגיגו)
קמ� כמדץך"ך כקשה הכהן מרבני
קושמנדינא�טיין כסוגת
�
מו� נח"נ)

ד
י
י
נ
ה
קמכ) כמלץך"ך כמשה
י
ד
ל
ה
הרומה
הוא הק'

מאלייא

קמם) כןדץך"ך כקשה
הובא'
השובחו בם' פני משה
ח"בסי'ע' והרב המחבר כהבעל תשובתו
�
כסימן ע"א ע"ש
ך
י
ל
א
קמו) כמדץך"ך כמשה מ
מרבני
ם
י
נ
ו
מ
ד
אימליאהק
וראיהי
קצה השובוהיו כ"י מהוך ספרי תשובוה
רבניאימליאנ"י והיה בזמן הגאון מהר"ר
ן במערכתיו"ד אות
נהנאל מראבומו.ועיי
�
ח"ן ���עיין מ'
ער6כ,ט�
ני
חמ
י
נצא�עי'רניגו
קתז) דץ"ךכושלו ממ
�
סמו� נר�סרן סכסן)
י יש לו
קמח) במדץך"ך בושהמךעכ~
תשובה בח"ר שבהשביץ
במור שני סימן ל"ד והווכר כמקומו
אחרים ואפשר קרובלודאי שהוא המחבר
ישיר משה פי' לאוהרח רבינו יצחק בר
� צה)
ראובןאלברנלוני נ"ל שנרפס פעמים
קמט) כמןץך"ך משה
הרב
המחבר שויה אדמה
קרש ב' חלקים היה אב"ד ור"מ בעה"ק
ירושליםת"ו והיה מהנהג בחמירוהבצנעא
� צו)
ועניו מאד ושלום ואמה בימיו
�
קג)זץךכזב"ם�רבינו משה ברמיימון)
ל

מגדולי
בעה"ק חברון ח"ו חתנו של הרב הגדול
מהר"א ז' חנני' אבי הרב ממת יוסף.
ואשר שמענו כן ראינו עוצם קדושתו
מטהרה יר הקדש המייפים ומרר קדושה
שהיה מקבל שנה ולתקופת שנה שנה
מוסיף והולך .חיברידי משה על ח"מ
בפלפלא אריכהא ושאר חבורים ושקיל
ומרי עם הרב תורת חסד .ואיות ענינים
להרס�ותשובות נדפס בס' ממה יוסף
להרב בנו�
.
ן
ש
י
קמג) במדץך"ךכמהדץר
כתב מסרח� ו� ס�ר� מפקס דד'קו 6ןו�
מאורבינו
י
 6וגס�מגמת מוסר עפ"ד צז) ונספר
צר) סובאה תשובתובסוף ססמ�ת סגך
מגד( מז נחג כתחנתן ססרווכ"ס גס1ף�תיו עסק כקג(ה
מ' שלום הביתכ"י ממהרים קאוים נ"ל
� וזפ�,גר' סרג�מסרח"ו ס �ר�תגן סכס1ף ימיו מס
5
י
ס
ס
1
י
�
:
י
פ
ע
ח
י
פ
�
�ממגעת
כורטס
ו הובאה פסן
קמן)כמדץך"ךכמיפלץ ומאיי
ירס מסר"ס��קר
ר'
לוג
סס
מתריססמיחסיס�ותס�סרמג"ס ו
תשובהו במהרח"ש ח"ב סימן קי"ו ,צח)�ך רחת .כספר �ם 1ס1ל1ת ג�
סימןי"ד וח"ג סימן מ"ח :כעסתסק.גגתג סכזכל � סו 6מסרנוכ"ס
�
הרמג"ט
הגה מנחםציון

מיךהי

די

�
� סץ6ס סר,סו:ס��ף ס�י ס
�ומק1כ ,גרס וט וסף ר"מ כלמק מניקון גסמ"ס גפ:
צד) גס גח
�קן
סח;מס �קר 6ג"ג �ס ס' סמוק( כת � כס
�מתו�נ6ו
��ס�ס"ח)�כט�ס-קחנק סע �ס פ � וכסק7מת
��ן ורב"ט מ��ן ח
� � סמיקה�חכל�ריס�חר1ויס ע� טעס כסת.ס
ן�עקב ס"ס ט��נו"ם
ס'ט.
גמח"ט ע( סח1נר וסהי�ן � �חס ס'סמיקה�ך�ט .ג) מ� �� מיוסר�חגן�יי'ס ותיוו-ס ,וע"ס ספל7ס
הרה"ק סער ס��ת ס�ד �� גלמו כעוין�ס
ו�לגריו מת:ג�ס ���ס' סווסר ע � ו,פי"ו�ה" מ�ן
עוז ל� גנז מוקלי�גס ע-ס ס,וסן כלמרס יסר"ס���ן �פ 1וס� סרס�� ��ת כ( �ס:
�
צה) טח"כ�ות � לסרות�ס
�
צו)��� גיער ס' �מתקוי�� �� :ס תס�ס) �ר6ס �מו ס" נקרך �� ח"ב מלס תורחושאנ"ס
צז)�סל' מפר ��:ג� פןק� סן��ס ממטס תורס מטפס כר�ית ומעלס מרכגס רק ע"ן פלט וגן מקדמת
,
ח"ג ממורס���,תן�ו רווו רמוס דמ:מו'ס ע1ן�ן��גמ� תוס'�חג.גס י"ג)כיס ר"ת ךמט"גסו
סס מ"כ סי� מפסוק כריביה ��חר��� וגת� ס�זז גפ� מס'�סוס"ת גסס סר"ן ס� ע( דבריו�ס
ן ו� כפ'רו� �ס�
�כ' מס�יגס וס,ו���ס �תג ע� וכס'�ןך�נוו:ס �ער� מקמך � וסר�קיקכ
ס �סחגס סס� � ר6ס נו�ר1ת חגמת
ע"פ�ג.מס יגלמ.ס ג' ע� כוס� � �גוו סכי:ת 1יסמ'
�פ"
�
י�� מימיו ט"ב
צח) וגן וזכיות חגמסיסרג יסר עק:ד� מיחס �ת�1סרמכ"ס�כ:ר6ס ג"ג מס' פרק' ס�חס יסרמכ"ס
�� מעצן � ק� סמ:ויס�כע:ין מסת� �� סקג"ס �טסת����ק � חופות ט� וע� ס6גרג �
גתות�גות ספ"ג�גס,ף ימיו השג סרמג"סקגי
ס�מית.ות ע � �ן עגי�וי סכ6ת' סמוקות�וס תם� גפ"
ס חנק�ע1ס"כ�סוד כו' מאיעזר קומס �� וע' מקמר מנאת מתריס ��� כתוך חגר1ת'ו
סמ�ס���כ�ס
�
גט'ר�פסק) מס"ס כעוין ססמ1ת ט"ם

כעי

כפי
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מערכת
הרמב"ם חיבר פירוש המשניות וקורין
אוהו מאור שהוא ז"ל חיברו
בלשוןהגריוקראוהימראג� והועהקפירוש
בלה"ק בזמן הרשב"א שנה נ"ח צט)

ם

נרדלים

ער

הרמב"םרחביינבורבכצלללאילוההתזלכמיורדם וההריבוגבויפי
י
הלכוה:
הרמב"ם חיבר ספר מורה הנבוכים בל'
הגרי ונור; שיצאו עליו עסיקין
באהרא דוקוקין .ואני בעניי אומר בוא
וראה הוקףגדולהומעלת הרמכ"םומעשיו
לש"ש כי בחבור זה הפליא לעשוה כי
איזה מהפלספיםיען שעיניהם ישיתו כי
הרמב"ם פילוסוף גדול ממים אזן לדבריו
בם' הי"ד החזקה .וכמרומהלי שראיתי

הנו'
וכתב מהרש"לבים של שלמה פ"ק דקמא
סי' מ"א דהרב תרומת הדשן לא היה
בידו פירוש המשנה להרמב"ם:
הרמב"םחיברפי' על הגמרא הלהאמדרי
וחולין כמ"ש נהקדמהו לפי'
הישנה .ק) ומהר"מ אלשקר מימן קכ"א
הזכור חידושיסנהדרין להרמב"ם .ורכינו
' בכהבי גורי האר"י זצ"ל שהגיד הרב
בצלאל היה לו ג"כ חדושי סנה
כמ"שדריבןכלהלניוו שחכמתו הצילהו .ועמ"ש בספר מניד
וחידושי שבה להרמב"ם
� מישרים שאמרלוהמגירלמרןעל הרמב"ם.
שפ"מ
ת
הביאו הרב גופי הלכו
ה
ו
א
וראיהי להגאון מהריר יעב"ץ בספרו עץ
ואנכי הולעה בא לידי פי' ראש השנה אבוה דף ל' שהחלים לומר דלא חיברו
כ"י להרמב"ם קא) ומ"ש בם' חרדים הרמב"ם והאריך כוה .ק� ואני בעניי
במצוה השובה פ"ד שמצא כסוף שימה אומר שהרי הרמב"ם נח ניגשיה בשנהד'
אחה לרבינו משה מאור הגולה וכו' הוא אלפים ההקס"ג מעלה סמה .והמבוכה
דרמב"ם .כי כל אוהו הלשון שכתוב הגדולה שהיהע"ד המורה שבא באגרות
במפר החרדים כתוב שם כסוף שימה הרמב"ם היה בסיום האלף החמישי כמו
ראש השנה להרמב"ם הנוכר ,רק שיש שהראה כהבא' שם ומנה ההקציב וא"כ
מעוה בספר החרדים במספר השנים עדיין לא עברו שלשים שנה מפמירת
ובשימה הנו' כהוב שנה ארבעה אלפים הרמב"ם ואין גם אחד שאמר שהמורה
וחכמת אינו מהרמב"ם וגם אוהביו מורים שהוא
והשע מאות וחמשה
בוריוועשר
הרמב"ם וקדושתו וח
ביכםל* החכמוה חיברו .גם ראיתי בס'�� נושן על קלף
הוא מפורמםלכל .ומקרוב נדפם ם' פאר כ'וי נסח כהברבינו אברהם בן הרמב"ב
הדור והוא קצת תשובות להרמב"ם על המורה .גם הרמב"ן באגרהו אשר
�
הפליא להגיר שבח הרמב"מ לא עלהעל
מועתקוה מלשון הגרי
לבו
הגה טנחםציון
ר
צם) ספת.מס וגן כ' ורמס טן מס' תר1מ1ת מ
מועד ט� ר� כר�
��מר.ו���� .ך �ן
די
�וע�תוקגעעור�ת ר"ה גר� סך1פ�5ן�ק��ס
עגס
ס'
����כ'�� ע� ר
��ק� ע� ר"ל בר�
�כוגתוו"סס'גחןזק ע� ל��כן תכון)�ס' ק �סט
�ר.ן כר�גן�מ� ו6ך מעתק
��� גן�עקכ ��ת מס' ר
�
�מי ����סס�ספ
� סמכ �ת ס" רק�ן �ג �� �� ס' חתקכ"ת)
ס' טסית ��דע
)�סוגף�כר� ג"פ�ת1כ'�ט:ו"ת סער לפריס סי' ק�ג
�
י
ל ססג1ר
קא) ופיפס �פ,ר'ו תרגיס) �פ� כס יתו�ס' חכמת סע�ר בח�י וכי' תפסס�תתי ומיע
�

�ס�פס ג,סכ� תר�ט)��� סו 6ס' מעכת סטג1ר כ� כ� ס��ד1ה ובתקופות �וכר גרט'מק סוכ
מסר�ר ו"ן) גכ ס ��ס�� סכק��מ5מר סמ:ג( �סךמכ"ס ג�� גס ח" כי ס�ו5ס�מ��ח' סרק'ס
כפ"ח כוס
���י טת.ן�סבר'ס ע:ין וט�ס' ס�ו5ס ע"פ�����ת'�פיךו� �כיסס�,כ�ת סר'ג"ס ס�
סנף ס' לגרת ת'מן �גרת ס:מד לסרתב"כ ט � �ו,ק� רקתי דסו5
� חי' סנק:ס ליו"כ סמתח!ת עת סערי
�
� מרס גו� ממן �ותך���סו �� �6ח;מיס ס:קר�ס ג� נסו��וע'
רקן�ספתה�ר6כ' סכת'ס סם?
כ"ת כמ�ן ס7רגיטין�נוות ����ות מ' סי� �גכ �ת'�מעיר�ן �ו��פ�ט דסם.כו�טר.ו�הכיסס
�ת 1כסס ר�ס עזן קשר
ג'ו1דריו מור סר סמור ס.פך מצתו��ךק ידחק סרג�� ע"ס ע! כ
נסר�ס:ער'ס�מר ��1וע� ססי�3סם�ג� ,ס פס עט סחרור ��
�
�
קג)�וס פעמי'ס ו�כ�ופכ ס' מלחמות ס'�סר� כן�רמכ"ס ע"ד סתת!וקת �פ� גין חרמי י
� ותרמי
מונטפלייר��ן ס' סמורת�� סרק'ס סך��ס מס' סת7ע טד סס3טרס �מ"כ �גרמס סמח�קת
ססה �ות ���� ג� סר� � עלס ��כו טסת מז�ף�,גפרט כשסר וג'ג�1ס'
כ�רף ס' סמורם,
� כמסיר טס כטגננו
מורס ס:כ�ס סת'כל ע"ס
מטת סגתן וסי פרקי ממס�סרק' ס�חס�סויוכ"ס ו
גס גרגרתת.ין מ�ר 1וע��ו,רף �חגמס�פ"ס שד' כ6ס��ס)�כס' ס3ר.תספרחי
� מס כס6ריכו�טעמ�� 1
כפ"�יע מס
עיקר�פתי �� ס"�ע�ס
כ' סמ1רס�ף�סו6גע,מ1
�ססךט:ססחקכ'סרס כפ"כ מס' ע� טק"
י�טר) וג"ג גס'�כין��� דצ"ג וסוית סר �ס
סתסיג�פ.קורס ע"ס ,וכמס"
� כקולת�,פ�יס1ףג'י
�
ד
סטתי רגעת מ"ג פ�ו
�ס' מעכר�נק
סמ"סוג5יס'ך ע"פ ומטן מדעת�ג��גס' דרך סתייס
�
סר
�
�ע
יעי סג"מ ח"ן כסוף סס�
סן"ס קט"נ ��ת חו� סי' ר�
�ו
מ�

ט,

ע,

וכי

סיז

�ס

חיק

ו"י
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�

מערכת

מ

לבו לאמר שהוא מזוייף מ' המורה שלא
חיברו הרמב"םושם באנרהמזכירלרבינו
אברהםבןהרמב"םלהמלךבוע"ש באורךג
ספר המצות שכתב הרמב"ם לא ראהו
הסמ"ג כ"ג הרא"ם גתומפותיו הל'
חמץ .וכהבעליומורי הרב�לה"ה בספרו
נחפה בכסף שגם הרב המגיד לא ראהו.
וכבר השינו והרב יר מלאכי ד' קפ"ג
שהה"מ הזכירו בהל' חמץ והל' אישוה,
ואולי כונתמורי הרב זלה"ה שהרבהמגיד
ן ההוא לא ראהו�
כשכתב הדי
והרדב"ז בלשונוה מימן נז"ר כהב דשמא
הראב"ד והרב מגדל עז לא ראו
ס' המצות שחיברו בלשון קדר והעהקהו
לא הגיעה לירם והביא דבריו הרב יד
מלאני שם .ונעלם מהם שהרב מגדלעז
הזכיר ס' המצוה להרמב"ם בכמה דוכתי

ומהם פ"א ופ"ה מיסודי התורה ופ"ו
מדעות ופ"א מתפלה .ועהה ראיהי שהרב
מחבר הגהוה מיימוניות שהיה הלסיר
מהר"מ בר ברוךנראה שהזכירו סוףפקו
רממרים .רהטם דכי מייהי הגהמ"י מפר
המצוהעל הרובקאי על סמ"ג ,שם נראה
על ס' המצוה מהרמב"ם:י
דקאי
הרמב"ם עשה הלכותעלהירושלמי כמ"ש
בפי' המשנה ריש פ"ה התמיד
וז"ל וכבר אמרנו זה בהלכות ירושלמי
שחברנו עכ"ל כנראה שחיבר הלכוה

מהירושלמי עמו שהרי"ף חיבר מהבבלי
וכ"כ ר' יעקב בן עכסאי מעהיק פן'
ר נשים שחיבר הל'
המשנה מהקדמתויפד
מהירושלמי כולון
הרמב"ם היה מ,רע דוד המלך ע"ה ,כ"כ

הרב מהריר שלמה בן הרשב"ץ
בסוף ס' מלחמה מצוה .וכנר בח"ב אות
י"א�טיין�ס(ן �ס כטכ סרנוכ"ן וכו�
כהבהי אמרי קדוש הרמב"ן כי השב"ח

גדדלים

השביח להרמב"ם במעלות ומדוה ושבח"י
שלמיגים ע"ש באורך:
הרמב"ם היה שפר יוחסין מזרע רבינו
הקרוש .כן כהב מהר"י אברבנאל
� קג)
ושלשלת הקבלה
הרשב"ץ בתשובוהיו ח"א סי' ע"ב כ'

שהר0ב"ם היה הלסיד מהריי
ן'מיגאש וכ"כ הרמב"ם עצמו פ"ה דשאלה
ופקדון וכזה הורו רבותי רב יוסף הלוי
ורבו .אמנם ספר יוחסין כהב דלא אפשר
לומר כן שיהיה הרמב"ם הלמיד מהר"י
' מינאש כי בפמירה הרב מהר"י ן'
ז
מיגאשהי"ל עשר שניםכי הר"ין' מיגאש
ההק"אולפי מ"ש רבינו
נח נפשיה בשנת
דור שהרמב"ם נולר' שנה תתצ"ג הי"ל
שבע שנים ,קד) וגם�הרב החסיד הרמ"ך
בם' יר מלאכי דף קפ"ב ע"ג מלא את
ידו לדחוה דברי הרשב"ץ וכהב דמ"ש
פ"ה מהל' שאלה הוא ררך כבוד והאר.ך
בזה עש"ב ודבריהם ברורים .אך מ"ש
הרב יר מלאכי שם בשם מהר"ש אלגאזי
בס' הולדוה ארם שהרמב"ם נולד מאתים
שנה אחרי מות רבינו�וסף הלוי אין לו
שחר ,והימא על הרב יד מלאכי שכותב
זה בשמו שאם מ"ש הרשב"ץ שהיה
' מיגאש הוקשה לו
הרמב"ם הלמידהרייז
כל כך איך יסבול דברי מהר"ש אלגאזי
ואין להאריך בזה :קה)
ה חרש שראיתי בם' עומר השכחה
וראה�
פי' משלי שכהב בסי' מו"ב על
פסוק עמרת זקנים בני בנים וז"ל כמ"ש
על הרמב"ם בשעת פמירת הריא"ף ז"ל
נכנס אצלו ונשק ידו והוא ככן ה' שנים
ואמר שלא זכור למה שוכה אלא באותה
נשיקה שנשקו וברכווהאצילעליו מחכמתו
עב"ל .ודברים קכתנן לא יתכנו.כי
הרמב"ם נולד כשלשים שנה אחר פמירת

הגה מנחםציון

הרי"ף

�
י��� ס:זפס סעס ר6ס�ס גת1ך ת"ס
קג)�ס� סרתכ-ס גט,ת 1כס"ספ.
י ס'והסין חג'�סרטג"ס
קד) סרג כמחגר נטה� ערגןג6ןדגיי מיוחסין גדנעי עקמו פתת ניוח �� כססדגי
ל סי תת� מס"ס תגע �� ���רנ� דון �ק��ס1כ�6נוי�1ע� ססרתנ"ס ���תמ"ו
וי
מטרוח דסו 6תת�ג ,גס טטס שחי � גחטנ1ן ��פחס ����ודפס�ט��י�תו��סטרית��תת�ס
�ר טניס ��� ג� כגרי ר' ך� כת"ס��מ� תרן סדת ס�רס�,ך גס
יסרס�כ6תת כפסחת גע(�ו
� טעה גה:ג�סי
ג����ן
'�ס תיגס�דטת נודן �ות ��� מנ�ן מסטרות���ר�ן�סועף
� תת ���רם�כ�ת�� יר�ס �ס1ס'ף �� ס:ט:ין ק�ס ט� סת
י1ת�סס ג�
תן
:ט
תט� �טר1ת ססי
תט"ט �וק�מסל�פ�
ך �טיט
קה) ונעת ו�ו�ח" ססר'מג"ס ר"מ וע' סס�סג'דף�� וו� ק��פר' ט1ר' מ"ר�וסף ע"ס פר'יט:י
ס�ר1ת מ"כ ת"ו וגמ"ח סס��ס�פיעסמס:ס פ� ��ע1ת
שסג��טרטג"ס ס�ח'ן ס"ט מ"ג
ג' כוס� �ן ����כ 6טפרי מסנ.ע'ן �תס�סו סר6ס�רכו סר� ס� ו� גר'�סלך לס" רנו ��כ�
�
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מערכת

מ

הריפף.קי)והקרובאלישהעניואמהרקבמקו'
הרי"ף צ"למהר"ין' מיגאש והיה הרמב"ם
הרמב"ם
בן שבע שנים והיה קבוע
ואביו שברכה הרב מהריי ן' מיגאש
עשתה פירות ושכוון מהריי הלוי להאציל
עליו מחכמהו .ולכאן קראו רכו למהר"י

�י
ב

�
הלוי
הרמב"ם כהבכס :קורא הדורות דףי"ב
ע"ב ועל ירוע הוא שהרמב"ם
היה הלמידו של הרב ר' יוסף הלוי ן'
מיגאש וכ"כ הרמב"ם בהרבה מקומוה
ממפרו וכן הורו רבותי הרב יוסף הלוי
ורבו ר"ל הרי"ף עכ"ל .ומ"ש שכן כהב
הרמב"ם בהרבה מקומוה מספרו .אני
הרל כעה לא מצאתי נחבור שמזכיר
בפירוש רבותי הרב יוסר הלוי ורבו אלא
בפ"ה מהל' שאלה אבל בכמה מקומות
כותב רבותי סתם .והרמב"ן בחידוש.
שבועות חרשים מקרוב עלו זה על הרפוס

הביא לשון הרמב"ם פ"ה דשאלה בשם
רבוהיו רבונו יוסף הלוי ורבו הנז' וכתב
שהקשהעליו א'מרבוהיווהוא הריץית:ב:
וכבר נודע דמקהו בה אקהייתא דלפי
סדר השנים לא אפשר דהרמב"ם
יהיה תלמיד מרבינויוסף הלויבן מיגאש.
ואני בעניי באחי לכלל פשר דבר וכמ"ש
בח"ב דף נוין אוה ח' ���טי'ן�עי5
�ס�ר"ס וס הןס�

נת 3ס7ל ס�ר1תדף�ן ט�����תו 3גקו:טרס
יגן צמן�סר רכים דין ס:ניךגי ממס תורס כחימר
וקע סרמנ"ס מתחיו כסס סטס1רס יסוד ס'ס1ו1ת�טמ�
סח;טס�טס"ס � ט�ס ס"רן ןעס .עוד�טו מס.
ר
�� �י 1גי טסן שים סיס �ככ רכיב טכס כח7ר1
ן ��6ונתפתח � סס"מ� �ג�ס ססס
�מו � �
ה�
ר עתו �תר�
�ס ר3י� מימון �יו טס�ן;�ה
' ס:ס�ך וט נסס וג� אגס� סמר
רג טייטס
י
ג
�
� �ת'�רקח מס כטס.ת
�� �ר גחך:

�גסך"ס

בהבהרמביין באגרהו לרבני צרפת הובאה
במצרף לחכמה רף פ"ה על הרמב"ם
ז"ל הלא שאלתם עוברי דרך המאריכים
לשון הטפליגים מליצה בההלה הרב
הגדול במעלת חסירוהו בתוקף אמונתו
בעוצם ענוהנוהו בגרולה יחוסו בנרבת
כיסו במעשיו הנפלאים במליו הנוראים
בהיותו ביראה אלהיו דבק וחושק
בהלמורנונושקאוהברבריחכמיםומחבקן
�

נדגלים

�

הם מחמד עיניו ומחמר לנפשו עטרות
לראשו ,אם ראיהם ספריו אם רקרקהם
בחבוריו .השטעהם אותו מבעם באיומורין
בקלין וחמורים אם השמים כל הקנה
ונזרה ולא עשה סייג להורה וכו� מי
הכה הצדוקים אשר היו כגבורים בוסים
מי נתן הביהום.ם לשוסים הלא הרב ז"ל
כי היה ה' עטו והוביש רובכי סוסים
והוציאאדיריהם מביה המלךמפחדייגורו
ומשאהו חרדים ורבים מעמי האיץ
מתיהדים ,והנני מעיד עלי לפני רבוהי
שסיםואריןכי�טמענו ממגידי אמת שבכל
ארצוה מלכוה הימן קהלוה רבוה עוסקית
בהורה ובמצוה לשמן והיו מזכירים שם
הרב בכל קדיש בחייכון וכיומיכון וכחיי
ררבנא משה ברמיימון אשר האירעיניהם
בהורה והעמידן בקרן אורה לבטל מהן
גזרות קשות וכובד המם כי היו כטים
חוצוה מרמם ומעליהם עול הגלות הרים
ויחלו מעט ממשא כו' ושרים עכ"ל .ועוד
האריך בשבח הרמכ"ם ע"ש באורך:
ראיהי בתשובוה הרב מה' יעקב פראג"י
מהמה כ"י סי' ס"ה שכתב ועל
אנו מקובלים מגאוני מצרים ומחכמי
המערב שכל הקהלות מסוף המערב וארץ
מצרים וארם נגזרים וא-ם צובה ופרס
ותימן כלם קבלו לההנהג על פי חבור
הרמב"ם ובפרם בארץ מצרים שהוא מארי
דאהרא רבם ולמדם הורה כמו שמפוימם
שהרבה תקנות תקן בארץ מצרים וכמו
שידענו פה נא אמון שראינו בעיניני נסח
שפרות שהיו כותבין פה נא אמון כימי
הרמב"ם חצר"ו בין ידינא פ' ופ' בתגר
פכנדייא מאקאם ישיבת נר ישראל ואורו
טרנא ורכנא משה כן הדיין הרב רבי
מיופין ואשה"ר פ' על נפסה"י וכו� ובוא
וראה גדולת מעשה הרמב"ם שעיקם דירת
הרמב"ם היתה פה נא אמון בתחלת
ביאתו לארץ מצרים ,ובזמנו היה קהל
ישראל שבארץ מצרים מעט מזער כנגד
הקראים עד שכמעם רוב קהל מצריםהיו
נושים אחר מעשה הקראים עד שכמעט
במלה מהם מבילה נדה במי מקוה.
וכשראה כך עקר דירתו מנא אמון והלך
ונהישב במצרים והחזיר כל קהל מצרים
לדרך

הגה מנחםציון

קו)�ס' הר' גט! ק1ס"ד�ס'טח�1פטר סר�ף ס ,תתס"ג�י3ט
!�ס"ט��דס
�גדתרך�ס�ר'י�תסיד
תת�נ
� תת�ס ע"ס
ק7ס"ח ���
� סס:ס סטט� 7
ס
�
ס" ס' תתקן���

תסי

עה

ס"

סרט�ס

תתק�מ �סעסק�סי סטיטס
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�

מערכת

נצולים

ם

לדרך תורח משה .ומה שקבלנו ממנו
והקז שכל אשה תשבע בנק"ח שהמבול
לנרתהבמי מקוה שישבומ' סאהוכותבים
בכתובה וקבלה על עצמה בש"ח בק"ת
שהמבול וכו� נמצא דהרמב"ם רבם של
ארץ מצרים שלמדם תורה וחייביט ללכת
�
אחר דבריו עכ"ל :ק
שמעהי מפי המרובין שבעיר פא"ם היו
רוצים הישמעאלים לשדוף ח"ו
להרמב"םעל מעשה שהיה שדןדין שסמנו
היה בווי להם ונצולע"י השבעות ושמות
הקדש .ומספרים נסים וענינים הרבה
שאירעו לו באותו פרק ומקרוב שמעהי
טפי ארם גדול רב מובהק שנתברר לו
בירור גמורשענינים אלו היו בשנת קצ"ח
לאלף הששי וא"כ מוכרח שהוא הךמב"ם
אחר ,ובעלהנסים הנז' הרסב"ם אלפאסי
וכך ראה בספרים כ"י שמזכירים אותו
הרמב"ם אלפאסי וכן בתירושי התלמוד,
והרמב"ם שחיבר יד החזק' קורין אותו
הרמב"ם הספררי עכ"ר .קה)יא
ל תתמה
עלזהשאפילובימי הרמב"ם היה הרמב"ם
אחר מקורמובאעירה של הרמב"ם כמ"ש
�
מרן בכ"מ הלכות הפילין
מרברי הרב ספריוחסין נראה שהרמב"ם
חי ע"ה שנה .והרשב"ץ בתשו'
ח"א סי' ע"ב כ' אשר חי שבעים שנה
ומצאתי בסוף פי' ר"ה להרמב"ם כ"י
הנזכר שכתב וז"ל מכתיבה הננידרבינו
דודנין הרמב"ם.רבינו משה נולדלרבינו
מיימון אביו בחדש ניסן יום י"ד שנת
אלף תמ"ק לשפרוה ליצירה ד' אלפים
תתצ"גונולר בקורמובה ונפמר מן העה"ז
וזכהלחיי העה"ב שנהאלף הקי"ו לשמרות
בליל ב' בשבתיום כ' לחרש מנת ,קט)
ואבא מרי בנו נולד לאביו בחדש מיון
ונפמר בליל ב' בשבת י"ח כסליו ימיו
�
ושנותיו אחר וחמשים ומחצה

ן המכונה
קג�דורגלכמנשוהבנ
רבויימו
�
אלבאז
�סיי
ןסיכלקדם�ח�
קגכ)וץר:נמלשהברמיימוזאיפאמי
�
�
טיין סרט�ס ו"ס סטטתיוכו
1מקורמובא
קגנ)דץר:נמשהבך
י"מסר
י
מ
��
טסן סרטכ"ס ך מתעתיוכו
קגד)כ8ןץך"כןבלינ
ץק�בזמןמה'אימרלן
בעל חה"ד ושואל ממנו
שאלות כמ"ש בכתבי מהרא"יסי' כ"ב.
וחיבר שויה ונדפסו שנת שע"ז ומזכיר
�
בתשובותיו למהר"י קולון בסי' מ"ב
וראיתי להרב באר יעקב דף י"א ע"ר
שהשיג על מור"ם דנעלם ממנו
תשובות מהר"מ מינץ .ועמו הסליחה
דמור"ם נפמר שנת של"גיתשובות מהר"ם
מינץ נדפסו שנת שע"ז .וגם אשר השיג
הנעלם מהרבמערנימלךאינה כ-כ השגע
דכשחיבר מעד"מ ברכותעריין לא נרפסו
שו"ת הר"פמינץ .והגם שמעד"מ נדפפ
�
אח"כ
קנס) כמדץ' משה
ז מכיך מרבנן
ב
קדישי קשישאי בעה"ק צפם
תוב"בבזמן מהר"ח רופא ומה�ש אוזירא
חיבר סדר היוםומניאו כנה"ג והוא הית
ריש מתיבתא בעירעיןזיתון אשךבגליל
�
ונדפם שנת שנה
�
ןכדנתם�ע
קנו) כמןץך"ך כמשנץבנ
�
ויקס( מפס כח"כ)
קגז) כמ4ץך"ך כפשת טרגל*רת�סי'
תלתיד ירוס(תי ן"ס וזס
�
סקסים מגס וכו' גח"ט)
קכמ) כ8דץף"ך כמשוץ בה"ק ה"ר משת
די ברושלייש�ציין סו:
�
סחגופס הח"ג)
מהר"ג

הגה טנחםציון

קו�סו(כ"ח גספר 1מי"ג כי דצן לנו�יח1ת דכרי סרתכ"ס
�גן�תס1נת סר�סעי
ע"ס 1מספט'סת1ג�ע
� ע"ס וטג� ג'כסרינ"סי מת"ד
הע"פ פיקסס��

דגרי תגמ' תפוסת פ"ע

ש"

�סמורס חתון סוטנ"פ
�יג 1בק' כנתי���� ����� ס6ס1ליסוכר לסגין דכר� ���עג���ת �� ��� סןטכ"ס כעוטו

רי,

� דסע"ס�גו%דנתת�ס�ד�ימן�יפער
ס,
,
י
�ע
קט)ס
ת
י
רל
סי
ס6ע
��ק
ן
י
ת
י
6
:
ת
ג
י
6
י
ס
קי)�ס"�� תגונב ס� ע��י �ס תכנוס מין�ג;ווית מל"י�� מתן
כסגיי
גחא
�
ת"ס סק � גזמן סג"מ�פקג ט�ק ו� ט"מ

י

תתקס"ס ג' מכת

ט

�

סי

תקריס

�יס;
כרקת סב�
�גד"קא1וגת

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

טערכת
השו' מהר"ש רוראן
והסכמת הרב אביי במור הראשון בח"ר
שבתשב"ץ סימן מ"ז ועוד חתימהו שם
�
סימן מ"מ

קס� ככהר"רמיצה נשרה מגורי

האריז"ל אני המשורר
מהריי נאמרה חיבר ס' נחמד שמידרכל
דרשות ר"ל בש"ס ומפראוספרי ומכילתא
לענין דינא בסדר הכהוביש בכל מצוה
כדי שיהא פירוש פסוקי דמצוה ממוררים
בכל חלקייהדינים ודרשות רז"ל ושגורים
פי חכם .אשרי אדם שוקד על רלהוהיו
וזו הורה לשמה והורה חסד על לשונו
לגרמיה הוא דעכד שלו יאמרו אשרימי
שבא לכאן והלמורו בירו ושמונא
� לו
לקחטוב,ונרפטבקישטאנרינא שנהמאר"ץ
והרב נתבקש בישיבה של מעלה ודמשק
מנוחתו שנת אשם קיא)כן מצאתי בקיב,ן
�
ישן כ"י
�רבינו משהכןנחמן)קיב)
קסב)והרהבתן
� כסרסו
כתכ מקרח� ז
סינזגית ולס וכס�חכמה
ס6ס�ריקנ6
זכ� 0
וס
דס
סזסר .עפי נ
�כהי' סןיגין
כזקג,ת1כי וכהרות � .סיס
חכתם זו
�ע
�
ן�סר רנו ר' עורק( נרם�ו
מקטין �
ס5מךס�יקי�ותס סעו5ס סע2ס נג6
��י
קפ�ת סדרך כגודע עכ"ד ,וגם היה תלמיד
מרבינו מרא אחרמרבותינובע-יההוספו�
ויש מי שכתב שגם הרב רבינו אלעזר
מגרמיזא בעל ספר הרוקח היה רבו ק"ג)
ובחידושי שבועונו להרמב"ןכ"יפ' שבועה
הפקדון כהב דרבו רבינו נתן ככה"ר מאיר
והיה הרמב"ן ממשפחת רכינו יצחק בר
ראובןאלברגלוני כמ"ש הרשב"ץבהשובות'
ח"א סי' ע"ב .ובס' ארחות חיים דף פ'
ע"ג כתב והרמב"ן כתכ קבלהי מפי מורי
רבינו יהודה שקבל מרבו רבינו יצחק בר

�

נרולים

מ

קגט) מהנ"ךבנשה משדלם
י
ד
ל
ה
�
ם
י
תשובתובזרעאנש כ"י
ם בקשיש חהימה
קם) בפד:ך"ךנעמלוטי

עז

אברהם הצרפהי .וזכה הרמב"ן לגלוי
אליהו הנביא זכור לטובוימזיו בפירושו
להורה ע"ד האמת עמקו מאד כמ"שרבינו
האר"י זצ"ל .ובבר הרב מהרים פאפירש
כ�ן חיבר ס' לבאר רמזי הרמב"ן בפי'
עדיה ,ועל דרך הפשט חיבר מהר"י
אבוהב פי' לפירושו ועל טענוה הרא"ם
עליו חיבר הרבנסקי שמואללהליץבעדו:
ומגדולי תלמידי הרמב"ן הם הרב בעל
ההרומו' ורבינו יונה והראיה
והרשכ"א והר"ןבעל הדרשות ורכינו דוד
בונפיר שמזכירו הר"ן הדיר בהירושיו
�
לסנהריין
וראיתי בפרי מגדים א"ת בחלק משבצוה
הב דף ל' ע"כ שכהב וז"ל .הרי
רבינו יונה היו .א' שחיבר על הרי"ף
ישערי השובה ומפר היראה לר"י גירונרי
אשר הלמידיו היו הרמב"ן והרשב"א וכו'
והשני הוא רבינו יונה אויה היה אחרון
עכ"ל ,וכבר נודע דרכינו יונה גירונדי
הוא הלמיד ו;רמב"ןוהיהרבו של הרשב"א
וכמו שכבר הארכני בשה"ג ח"ב�טיין
ס כהסיר מנירוגרי�
רבינוייג
אך היהרבינויונה אחר חבירו שלהרמב"ן
כאשר הוכחתי שם .וא"כ הרי רבינו
יונה הוו מרבוואתא קמאי ודוק היטב
כי קצרהי .ועי' מ"ש אני כעניי בשה"נ
ח"ב מערכת תי"ו אות ט��סיין ח5נוידי
�
רכינו�גל)
הרמב"ן חיבר חידושיםעל ההלמוד ומקדם
קרמהה נרפסו חירושי בהראלו
�ל .וכתב טהריב"ל בהשובותיו סימןנ"ו
נ
� דבמפרד המעיינים שבחבורה הוו מפקי
זקוקין רנורא בחידושי הרמב"ן .ורכן שקיל
וטויי הרב כחידושי הרמב"ן .יבתרא
מימן נ"ו וסימן נ"ז וסימן נ"ך:

�

וכבר ראיתי למהר"ר משה דאנון
מפורטוגאל האמיר מהר"י אבוהכ
בכלליו כ"י שכתב כמה כללים ברביי
וש-מב"ן בחידושיו כי עמקו מאר .וכתב
מהריב"ל שם דלא נדפסו חי' הרמב"ן

הגה מנחםציון

אלא

קיא) �ן ס�ס נכס ר"ח ת�ו�כו� נ��ס7י 6כס' ו�ר1ת�סר��ולפ� ל���
�רינן��ן ג�
תג�ט ח� כ" רסס ח"כ ס" ק' ע"ס זה" חתן גרכ ר
�
� � ק1ך � גנ � ג:קרתת ס' ג� חמךס
קוב) תגיר�ז�� .ד מס' תתק�ר�נ�6ר
�� ס� כין ט' �� �קנר גחגר1ן���� כס' אנת�ן�ן'ס
כסס� ג' ט:קכר כעש) ס��ת"לגן ע"ס סוס זמרן נ"י����ת קנו �ך �ן�ג:ן�ר1ן סקין2
�
ט' ס!ת סרטן�סקדמס
�����
קיג)��ן�ר6סכןת,גרת סרטכ"ן ס1ג 6כסיף�מ:תס�סרג יטר ��� .ע ���פס וט תקר1ג ג
�
דגרת סוטג"ן�סת��ת סברס
���
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הפר הנז' מהרמב� דיש הפרש גדול נ
�
מנין המצוה להרמב"ן אשר בם' המצוה
המפורסם למנין המצוה אשר בפי'
הנזכר:קיי)
ובבר בנדפם כתבהי דחידושי הרמב"ן
עמקו מאר ובספרר אש יצאה זקוק
לבא"ר ואיהי"ה להב"ה תלהמ ממעיני
הישועה בלמדם חירושי הרמב"ן כאשר
עין רואה להאשל הגדול מהריב"להמאזין
ומעיד בנו וכמ"ש בנדפס�טיין�טי 5ו"ס
סרנזכ"ן חיכך ח" וכו� ועהה כןעינינו
הרואות לגאון קשמיליא הרב יצחק
קאנפנטון בררכי ההלמוד שלו הזהיר
לרקדק מאד�בחידושי הרמב"ן כי כל.
דבריו במספר -במשקל במדה ולא ישבו
יתור אות אחה .והאריך שם הרבהבכללי
ן הרמב"ן .ומשם יראה המעיין כמה
לעיו
עמקו דבריו הנוראים וידאה -חכמת
הראשונים אשר כוללים כמה ענינים
בדבריהם הקרושים ורעדה ילבש
להקשות על דבריהם .וק"ו שאין לרכר
כננדם ח"ו שום רבר שאינו דרך הלמיד
לרב .וכבר העירוהיע"ז בס' הקמן מחזיק
ברכה א"ח סי' רמ"ד .והן עתה ראיתי
להרמב"ן ז"ל הביאו בשיטה מקובצה
כתובוה דף קל"ח ריש ע"א שכהב וז"ל
ואע"פ שאין זה מחוור אנו נוהנין ראשנו
התה כפוהרגלי הראשוניםעכ"ל .והמכיר
את מקומו ישא ק"ו בעצמו שאם הרמב"ן
�ל הסמוך לזמנם והוא האר"י הגדול
במעונוהאריות הוא אומרזה על רבוואתא
בקמיה .מה נאמר אנו לגבי הראשונים
ודי בוהך ובקונמרם מחזיק ברכה א"ח
ח"ב סימן ק"ע הבאתי מ"ש מרן הב"י
י"רסימןקי"בעל המור שכתבעל הרשב"א
ואין נראה כן מן הירושלמי דלא הי"ל
לכהובכן ולאניחןליחשבעל מאןדנהירין
ליה שבילי דרקיעא וכו'ע"ש.ואנןבדירן

אלא בבהרא וזה נעלם מהרב מהר"ר
ברוך אנג�ל בחשובה סי' מ"ו והבאתיו
לקמן במערכההשי"ן בס"ד
�טייןסרסג��
ומקרוב נרפפו חידושי הרמב"ן לקדושין
ויבמוה וגיטין ומכוה ונרה .קיי) ואני
הצעיר ראיהי בכ"י תירושי שבועוה ע"א
�
חולין לו ז"ל
הרמב"ן חיברתשלוםהלכוההרי"ף מסכת
נדרים ומסכה בכורוה.ואני הצעיר
ראיתים כ"י והם כמוגית הריעף ולשונו,
וכל אשר מביא הרא"ש במסכהוה הנז'
משם הרמב"ן הוא מהחבור הנזכר :קטו)
הרמב�מלבדהוקףגדולתחכמתו בהלמוד
וע"ד האמתעור היה חכם בחכמה
המחקר ורופא מובהק ופילוסוף כמ"ש
הרב יש"ר במצרף לחכמה ד' ז' וכן
נראה מתשובות הרשב"אסי'ק"ךשהרמב"ז
היה רופא ,קטו)ועיין בבדק הביה למרן
י"ד סי' קנ"ד ובכנה"ג שם :ודע דחירושי
הרשב"א לכתובוה שנדפסו במיץ שנה
הקכ"ה כחוב שם רהיו בגנזי הגאון הרב
שבות יעקב על שם הרשב"א ובהרייהו
רהימנא וכחבהי בנרפס מערכת שי"ן
טיין סרס�� דמקרוב נדפסו חידושי
כהובוה להרשב"א .אך אח"כ ההבוננהי
וראיהי שהם חידושי הרמב"ן ממוגית
י מהיך שימה מקובצת
לשונו .וכן נהבררל
לכחובוה כאשר עיניך החזינה מישרים
וראיתי בחירושי כתובוה הנז' בדף ז"ך
שכתב שם שהיו ביד הרמב"ן הלכוה
הרי"ף מכ"י הרי"ף עצמו וכ"כ רבינו
ירוחם במישרים ריש נתיב י"א ,ועתה
מקרוב נדפסו חידושי ע"א להרמכ"ןז"ל.
וראיתי חידושי הרמב"ן לשבה כ"י:
גם ראיהיבכ"י פירוששירהשיריםמיוחס
להרמב"ן כהוב על קלף והוא רמזים
יסודות ובפסוק זריה שלמוהיך מנה כל
תרי"ג מצות ומזה נולרלי פקפוקשאין
הרמג"ן
הגה מנחםציון
�
קיד) סיס�דפס גס ט( מס' סגת ח�ן ט"ו טגנת�סג,ע,ת���� ע! קוס מס'
קטו)�וטגיסת���סי'�דל'ס�גג1ל,ת עם ��ר לחג �פ��סג' מסר�ט��� וגססי
' סרי"ף סק5ר1ת עס

�
פי' סריטג� ו:מ� �קר�ס�ת 7גסס�ס' ס' גס מ" ס� חרמי�כ1ר��פסו גס1ף סרת סרטג"ן
קמו) וס"�ס,כ�מזך דון פ'דל,סס:י �סר מזך טס :תתק�ג טד ס� �� עד סגמטט טקס גידו�סטנת�ת
 1זדת � ג
�
ך�ג:ר6ס טרטרת סרמג"ן�כ� סגתג�ט�י�קסט��
� עותד
� ע1ד�
�ול סמי
יגג
גן*ד ועד סוססתיג,
ס�פין ג( גלשות
�,פגיגדפוס��� וכגר ג 6תרס ספד�ו�וסרי
ק
ר
ס
�
6
ג
ו
קיק�לסם כ�ט
יתקג
(
ג
�
י
�
�� �רק�סר' טורך
ר"גגן סר6ג� �ך �� סלם ���ת �ס ועי'
גל1ר,ת
��� משס"ס���פר�ן ערס �סמיך
�י"ג�ליק�ט'���מסגס מרס"פ)�ע
ג�ר סרן� ע( פרד� פ.ג
סלמס ונ� ממפרס יגר' ר� סגדך ס6טל סטים מסיגן�גר� ט"ד�פ(ט1ן ט"מ ססטס סיפך מטיס סרמג-ן
��רקיסוגו' ע"ס�תטס�י סז1ל ס,ס ו� ��� כפיל,ס 1עס'ת �� ת( תופיות:
טס"ת�� �קר���6

י

תיטייל

עי
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מערכת

ם

עז

נרולים

רמב"ן מחרש נדפסו חידושיו לשבועוה קסם) כפדץך"ךוכשדץ מסאכמשוב�עיין
ום'הלקומוה נמ"שלעיל במערכה
�
סגים מירות נח"נ�
לס"ד�עיין �ק,עות נח�� וש
ץ נזכר
נהבםקבלבהם'י קס� כפדץך"ךכשהדץזנךנמנייד
הלקומוה בפסחים דףי"רע"ג
בספר אבקהרוכלסי' ר"ו
טפי מורי רבינו יהודה זצ"ל שקב מרבו
לון זה ותהום עם רבני צפת שם סימן קכ"ר.
ריצב"א הצרפתי .וכבר כהב
בשמו .ובם' ארחות חיש רף כפל"שנ ע"ג .וכמה"ר יצחק עונקינירה חיבר איוטה
כנרגלוה ונרפס שנה של"ו:

זלהיותהרמב"ןתלמירהלמידםשלרבותינו

בעלי התוספיה לכך הוא היה מונה שבחן קס� מהנ"ך כזשה משתנא�עיין
בפתיחהו לריני דגרמי .ומ"ש באגרוה
חס תנגס גת"נ�
הרטבים נגר חכמי צרפה ונצטער אוהו
א�עיין רגיגו
שלמה קסת) דץך"כן
ן
י
מ
מ
נ
ר
~
כ
מ
כ
צדיק מהרש"ל בהקדמה ים של
� קכא)
יעקכ מרותרונ ר"ת)
על הרוב שאינן דברי הרמב"ם והלו בו
�פי'גרמדוסנח"נ�
בוקי מריקי .ואם
הםוסדכפרו.הואחל"אועשלנהחככומיין קסט)הר"מפיצאנמי
ה
ה
�
ני
יר
הח
על רבוא
י
על
וםב
קט) כמןקך"ךומשדץפרנמפךרמןדיין
רפת
כי בזמנו לריחוק המקומות
לא שמע מרבוהינו בעלי התוספוה ולא
נורע לו טיבן וחין ערכם:
הרמב"ן מלאך מלין מוב על הראשונים

ויצא לישע הנאון בעל הלכוה
גדולוהלישב השנוה הרמב"ם בם' המצות
עליו והרבה להשיב ולהשיג על הרמב"ם
ולשרששרשיו .והלך לקראה הראכ"רעל
מה שהשיג על הרי"ף ,ולמד זכות על
הרי"ף והיבר על זה ספר הזכות אפס
קצהו נדפם .וערך מלחמה את המאור
הגדולהרז"ה כי מלחמוהה' נלחםלהציל
להרי"ף יפקד על אנשי הצבא להרו"ה
הובא בס' המים .רעים .וחיבר ס' תורת
האדם
נדה ודינא דגרמי ונדפסו.
דחיברחבוריםאחריםנחכמהומוסרקיח)
יעו
וישבידי חידושי ביצהלבן הרמב"ןבכ"י:
קסנ) כמף;ך"כן ניגךון בזמן מרן ב"י
חיברפי'ס'עבודהועשה
הגהות לספר היראה מרבינו יונה זצ"ל
� קיט)
וטיין עכודס תמס נח"כ)

והל.

קמי) מהריר משה�כ"ת)נרעיל

בק"ק אמשמרדם חיבר זה
ינחמנו פי' המכילתא ובאר היסב על
ש"ע ח"מ ושאר ספרים היה זקן מופלנ
ושמעתי שראהע' נפש יוצאיירכו .והוא
הדפיס המקרא גדולה נדפומו באמשמרדם
עם כמה פירושים נוספים וחיבר פי'
מלוקם על כל המקרא ונדפם סביב
� קכב)
למקרא הנזכר

קע� מהך"ך משה פרובינצאר
מרבנן קשישאי שבעיר
מנטובה יע"א בזמן מרן והרמ"ע וסיעתם
חיבר שו"ת והם ככ"י .ובהשובות'ו כ"י
ראיהי השובה אחה שהשיב בשנה השכ"ד
ובקונמרם שודאדרייני אשרהקן במנמובה
הרמ"ז וביה דינו בעניני ההוראה כתוב
שלא ישגיחו בהשובות אחרונים כי אם
התשובות�שרומז הרב כנה"ג ומהר"מ
בינו
פרונינצאל .אך גדלה צעקה
ונדפס
י
"
ב
י
ר
ין
ש
ובין חכמי דורו על עסק קידו
קונמרסעל זה ויש בו דברים קשים :קכג)
י כפושך; קרנם מרומנבורג
קעכ) לבנ
טיין ס' סרגם נחת�

הנה מנחםציון
מ"
י"יתעלסנתז,
��ר סח"ס ס' סג�ס עדן גן ��� פ" ע"ס
קיח)�נסס� תסס �תס כתו ס'
��רם ס' מקן

ך ה:טר'ס נסרקסעס סו�כ1ת�ס סי' שסך ��ת"ס��
וט�ת פרט�פס על רקס וכן ס'�ויכ1ת ��סטי
י גריסטי�י יסגימר סר6ט' ר"ת:ך��� ט6רעי סד6נו�יק�י��� �ט' ס� כ"ג �ף גי נחן
סג1מלפצי
�חן סר%ג"ן�ת �ס ר.נ 1ח"ו מר1ג ק�ס סנגרך ��טו1ג עקומו
מס"ק וגסת נדפס סדר0ס�דר0

שיך

�ג
' כעל�סרט� גסלג סר1פ 6ר� �עלטיס גסג'�סר"ס�נר"ק�פת��סי' וט גגורת ת"ח
קב) תצטירו סל
�כ
ס
�זס��ת סרג כס(
�
סג' מסריס כקרך ��ק ו
�רתי'ו� 6טמ"ך ף�נ תכ�
עע"�ט6ח

ג

�חי.

נ

ק
�פי:ט� ס1נ 6גטר1ך טסריג�יס ט"בו!ע"ק
ס' ריער1ך
ינפט יס�ס פ"ט�חי 1ספת ,וכיתי�ר�ת חופתת
כס
�ס
קכבי) גט ה" ט'י ס' סקד,ט מורת ס �ר �גסס ג
;
�
כתרס��� מסרסס"ך כסחוס�וס�ס1עת ,גסחי' פ" מספלי טחהטס
ד סקל1טס
�
�גותנ
�ססספילוסס
יו"ג
�
�
�
יסטר כמ(ע1כ
קכג)

סי

פ ס

�
�סויגו� גטם קוסג

ו� ��

עי

כעת כסטר,
�
ת דג 6טס גיל יקל תסרג ל��געק' העלויו �י
קלו) ח"ן י(ק"
,מר ידיח ס" עוד ד' רג1יס���� גסס ר'�ללס תלת
כר"מ כר
ן
6
י
ת
י
�
�
�
ת
ט
.
ר
�
(
ס
ק
ק
ש
י
ו
כ
ר
,
ד
"
ג
6
ר
ס
מ
"
ר
ו
י
"
ר
ג
ק
"
ר
ג
�סעד ע"ס,
סג�ר כערוך ערך
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כערכת

נפולש

מ

(קטנ) כ8דתך"ך משה מפרעממלא וחזיונוה הכוכבים המורים רעה לעולם
קכר) הלסיד מהרש"ל ושם פחדו פחד ועי"ז קבלו .הוכחהו.
וחיבר ט' מטה משה ונרפס בראשונה וגדולי ישראל עשו באורים לסמ"ג כירוע
ומקרוב נדפם קצור סמ"נ אשר חיבר
בקראקא שנה שנ"א:
הדב עצמו:
(קעי) הרב מקטה צור(סי
' "ערת (קעט)
י בכפ' מנחה יהודה
ב
)
ך
מ
מ
כ
:
סדם סטכסגס ככ"כ)
מביאפ.רושיםממנווחירושי'
(קעס) רננינ
ך כלשה מצורד חיגר כמעט בכל מרשהי ולפום ר'הטא היה
הגהוהגדולותעל הסמ"ק ניאה שהוא רב.נו בע) הסמ"ג שחיבר
במ"ש הנאון מהריי קולון שרש קפ"ו :פירוש ;ל ההירה .אך ממ"ש במנחה

ד

ר"ת

(קעו) מהנ"ך משהמאיים

בספר

שלום הביה כ"י להרב
מנחם קאזיס אביו של הרב חנניה ה"ה
קנאה סופרים וחק לישראל מספר בשבחו
מאד וכהב רהוו נפקין זקוקין דנורא
מפומיהדהנאין מהר"ר משהקאזיסלפום-ה
דרבג הרס"; ז"ל .וראיהי שיטה חולין
י להרב מ' משה קאזים ז"ל;
כ"
'

(קטי) מהריר משהמאפםארי (טי'

לליחי סייג:
נ מאר"י
(קעת)ראיי
ךכאשהימקוצי)בעלהסמ"ג

הלסיר רבינו יהודה ההסיד
כמ"ש בעשין רי"א דף רכ"נ ע"ד והלמיד
רבינו שמשון משאנין כמ"ש בהקרמת
הסמ"ק דפים ישן והלמיד רבינו ברוד
בעל ההרומה כמ"ש בם' יוחסין .והיה
הרב בתהלת האלף הששי וצוהו במראה
בחלום לחבר הסמ"ג .ואמרו אליו במראה
למנוה בכלל הרי"נ מצוה השמר לך פן
השכח כמ"ש הוא ",ל כהקדמהו .ובעשין
ג' כהב ובשנה ההקצ"ו הייהי בספרד
להוכיחם ואמץ הקב"ה זרועותי בחלומוה
היהורים ובחלומוה הגוים ובחזיונוה
הכוכביםויטעלי חסרו ותרג :הארץ ותהי
לחררה אלהים ועשו חשיבות גדולות
וקבלו אלפים ורבבות מצוההפילין מזוזות
וציציה עכ"ל .ומהרש"ל פירש בבאוריו
שהיה פוהר חלומוה .ולי ההדיומ נראה
שהי"לליהודים ולגוים הלומוה מבהילים

יהודה פ' דברים שמביא שר"מ מקוצי
הקשה קישיא ואח"כ מביא רברי הסמ"ג
וכהב ומתוך דברי הממ"ג,
ו הקושיא ל"ק
כלל מזה מוכח שר"מ מקוצי שמזכיר
אינו רבינו בעל הסמ"ג ודוק היסב :קכה)
ך האשל
(קם) כזרקןכמוטדז מררד~ךבניר
הגדולכתיכ '03סנלני'5ס מס':
רוחי מן זכריס' 3ן יסי'דט .ו3נלנ.ל'ס כ"י
ר6יחי סס 61מס-ס 56יט1ר 3:ד לכרפס וסע
גח'גת רוח תסמע'ס .והורגתלמיד מרן ביה
יוסף בפשמ ויש לו _תשובה בשו"ה מרן
בדפוס ועוד ראיהי תשוב' כ"י מהרב.
וחיבר ספר הפרדס ונרפס ,נם נרפס סדר
עבודה ום' אור נערב ומ' גירושין:
אך הפליא לעשות וחיבר באור ארוך על
הזהר והתיקונין כמו שנים עיטר
קובצים כקובץ ח"ג מהרמב"ם ויניציא
וספר אלימה ושאר חבורים וכספר הפרדס
שער סדר האצילוה פ"נ כתב ועל קבלת
מורי ורבי החסיד כמהריי קארו נר"נ
וטל הא אהינא לאודעא וכו' ע"ש והוא
לשון המניד למרן ככהוב בספי מגיר
מישרים וכאשר האריך הרב אמונת חכמים
מוף פ'ז"ך .וגיסו הרב מהר"ש בן אלקכץ
ומגדוליהלסיריו הרב ראשיה חכמה והרב
בוכים1 .גנ5ס 6גיו '56סו סגכיח זכור
(ט,נ וגחנקס 3יסיגס ס 5מעלס סגה סס"5
 6516קתיס ומכיר כו רניגו
וטתור6
ס5ר"י ז"ל .קכו) ונדפם ספר תומר דבורה
להרב ז"ל .קכז) וראיהי למהר"י צמח

קיל

יגוייר

ככ"י

הגה מנחםציון

קיד) וס" (קל 6נסס מ"ר ממס מת ו '(16גסני( וס מקרסו סג15ן גע! ס"1ת מ"כ (מיסך גללך ;13ן ר"ת  :'6ח':

דין
!סר"ס מקו! .ס" טסית
קכה) וקולס ר6ית' גס' סכות יס1י
סס'עןס-עסרת(ג(ת) 1661טoפlיqן ס!6סתטר61תס)6חתג'ס.ר:1ית,
יך לת"כ גסת"ג סיכר וכס
דס
"6
ו1
ססקססט.
' ר"' טק:פ:טר6ס מ
י ( 6חס (סס7 61סי סטר( יע"ג !תרן דגמו דקן 7רגס (קדס  '1;1ע"ס1 ,ע"ל 16ת ,1.ד נ"ט רקתן
(יר1סלתיח
16ת ט' !יס הס' עת1ד' סט713ס טים:
תסמי' 7ס6ראי וז( תסס 6תת 1ת1רת6 1תת כעמס סכ.5תס 1ט' סקדתת סי ט!ח סר1י1ן:
קבו)-ועוד קתתר
ס (:דפס טחדם כט'ר סרטתכ1 )6,תק1ן
קכז) 1גסס"ד סכה ט1ד סי טכקס ס! ,תסס ע! ג( סדרמתפי
,
ת
כ
ו
מ!תיס (דיבכיין):
גר"ד טכסן.
ק"מ (לפס  DDכ16ר
טיע1ל קיטס 7:טס ).hrlhtl

עי1.
1
י

לר"י

תפיס

וסי

,סי
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פערכת

ם

בכ"י שכהב דנת נפשיה דהרמ"ק וצ"ל
בן מ"ח שנה! קכח)
(קפ )6ךבינך בפשהממחי (ט"רניכו
זוד קטתי) :קכט)
(קפנ) חךב .משה ףבמש (ט"1כ55י
ססור6ס כת"נ :קל)

!שלםרכ~יא
(קפנ) !ץך"כ%ךךכןי
(סי'רניגי
עונךיסד"צוכמסוכו') :קלא)
ךב%קשןץ ריש מהיבתא דסהא
(קפד)הקנינ
מחמיאהזכירפירושיו מהר"מ
ריקאנמי בכמה דוכתי בפסקיו ומהם סי'
שס"ד וסימן ש"פ (,ע" 5סק"' ,מ"ן):
(קפס) כןזץך"ך בקלטה שלמיו
ן אחר

מרבני קושטנדינא .וראיהי

נתשוב' נ"י למורנו הרב שארנו מהריי
ןכ"י שכ' שבשנה
זאב טהשובותמהר"יזיי
י"ו היה הרב הנו' בקושטנדינא ממונה
התמ
אניתי .והיבר שו"ת בני משה:

(קפו) ך' כ%קטדץ 2נך שלמה הבהו

ןרניגויעקכמרומרונ ר"ת :קלב)
(עיי

_(קפז) נ%דץךשך כקשה בך שמדאל
' שנלי ישלו
הפח) בפהך"ך בקשהש

ויטאל(.ט"מ'כייסויט:)56

השובהבגרעאנשיםכ"י:

(קפע)דץ"ךכנשהשניאךךמא'בךרא

נדפתם

שץ

(ק )65הרב רן nWtbתבון ק'ג) חיבך
חבורים גדולים ונכבדים
ובתוכם ספרדע:נינים(5"5סקניכיס) וביאר
תורה שבכהנ באור נפלא טאד .כ"כ בס'
כ"י קדמון ישן:
(ק5נ)ך2נ משלםנלוז הובאותשובותיו
בספר שערי צדק שו"תהגאונים
הנדפס מחדש1
(ק5נ) ב%דץך'ך כלקטרם הלדי יש לו
תשובהבגרעאנשיםכ"י:
(ק5ו)לקנינך כלקטלם ברמוצה(עיי
רכינוי5חק נריסודם) :קלי)
(קנס) ך2נינך כשקטרם חיגר ספר
השלמהקיה)וראיהיחלק
אחד כ"י ישן נושן .וק"ק על סרן הב"י
א"ח סימן קי"נ שכהב ונספר ארחות
חיים כהב משם בעל ההשלטה כדברי
רבינו משולם ע"ש .והר .רבינו משולם
מר ניהו בעל ההשלמה .קלו) וכהב ספר
יוחסין דבעל ההשלמה היה ב,סן רבינו
אלעזר מגרטיואערבינו אליעזר ממיץ:
רבינו משולםבן הרב רבי משה בר יהודה
מבדריש חיבר וצירף עם חבור
הרי"ף ס' ההשלמה .כ"כבס :קרסוןישן
כ"י .וקרא שם הספר השלמה על שם
.הפעול והפועל שהוא משלים דבריהרי"ף
ומר ניהו רבינו משולםועיין לעיל:

(עיין ט 5כ 5כח"ב):
(ק5ו)ךונינ
ךכמקצרם שהיה שואל מר"ת
ך כןקטדץשסשיךא (עי' פוס'
הסכים בספר קורא הדורות
יק)5שלנינ
דףי"הע"בשהוארבינומשולםברקלונימוס
מליקא
הגח מנחםציון

קפח) טס כ"ג תמס וכמ"מ 3ג 1כסק7מת קונטרס סיקר ע13דת י1ס"כ ע"סק
ספען'ס
קכט) ח" דסי' מסוך סכ '5.מדעת(( ,דפס מס מגסי ר" 6סגח1ר) ו16יס
מקנס 6נרס נסוף
י סגל טו 3מן
5 1i~DO'Sסל.7ק ונתון מסי ע 1%5ונכר למיסי 6וגסס"ד מוכן לו גס סי  npgריר
ועורץ סמ'1תס 5רז"ק !ו 1 610ממו 165' 1ס7כריס ותמ"ס
סתח13סח דקריך,
סיסת %יסר ,רמיי

יתטייג

**'.ל"

מסי'

כעי

עריו סרס"ט  h1"pSPגסי סמכקס:

חיק

 7ועי סקזמת סי כ6ר סג!1ס
קל) וכס סי' חתימתו  ocnגרי גטת '5סירס סופר כגורתפוי,ן כרח %ו1יי6:י"6
ק 6כומן מכ"ח מסר"ס קל6כגיק וסר"' "6י:גרג סי .763סנו5ס ב"ח
ל6
ר
י ג"כ כפ"קיק
 Pr~ohltמט"ו1ס.
וו
ע.
!1%י5נ !"51 6ס'י (גד:1
וסמ"ך ט' ת.5ג ,וסגלן מחסיד ע"ס
ממתסטיי
ק סג
.תקפ" 1וקתל
~o'lh
וסי' ת!מיל סרמ"ק 1גסס"ד יחפ גס ס' סער' ג"ע:
.גו'
קקללגנ)) ועכ'דפמוסרדגס'ר6ססווףן חכר 1תכוססת'וי1ג)עcוoת 6יו"3ורתיוד"ססרב ר'וחמ51מיסן קגטר"'וסמ6"17ס5וכסרי'תם'ס"ס:כר'סקו
 ,גן תגון מרתון
ע"ס נ"51ט  wnoג '-כטפס שמטסוו) הו 6מעתיק ס' סמקת !סר%נ"ס 1ט' מקדמתס' סטות
 '7קוססעפ6ריוכמינכן נמש ממר ס' "לת סדרג'ס  ;1מ6מריס כרפוסת חס כג.ר 5 DD71ו פ" מס"ס ויריתי
ססג 6.סס סרכם מחירופו 6ג.ו ו"ן .וגן ס' סעגעות סלעי1גות(י' :(PODD
קפד) גר' '6תי 56מממ 65ע' שוך ערך  '7וס"1ת %סרס" 5ס"ס נ"ט:
קלה)גיפס כעת כפטריו טס כבר 'קר מסרכ ר"' 'et~'sטפסריו ג"':
511ת כע"ס סס5מס ,כמו ר"%
מ דכ6סר 'דעגח ס" עוד ד' רגג'ס סגקר'6ס כסס ר'
קלון1ג"!דיק"
רכו סל סר*ג"ר ,ול"ס גר"ק  hp~nסגוכר נערוך פרך  1peס"ט,
גר"ס גר '6תי ,56ור.מ גר"'
י:
י
מז
גת
ו"
ר
ור"מ כר"ג סז1כר גס' מיסר ל

קיא)

.ניטי

י1

יפ'

י6

עי

י

מסיס
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וררים

ם

מליקא ע"ש .ואני ההריומ וכני ה' לם'
ת (י )6רב מתתיה ערשן(טייומחתיי
הישר מר"ח כ"י ושם מביא השובות ר"
כת"נ) :קלה)
לרבינו משולם ותשובוה רבינו משולם
לר"חבאירך וחותם משולם בכ"ר נתן
ודלא כהסכמת מ' קורא הדורות:

ז (עיין עמ'
(ק5ז) בןהך"ך משלםמ
י"כנקו":)6
ךמת
"7סולפי חסוכו'
ברקרונימוס
(ק5ח)מהר"ר
מליקא (עיין רכינו נוסולס
סריס סו 36וכו') :קלז)

מ"-לם

(רכ) כמהריר מתתיה תמר יש לו
תשונה אחת בספראהלי
הם להרב מהר"ר הם ן' יחייא י"ל
סימן קמ"ה:
(רג) כוך:ך"ם שמענגי תשובות נ"י.

והרבמש"ל פ"חדגירושין

ן י"א הביא מדבריו בחשובה אחה קלטו
די
(ק5ט) כמדןך"ךכמדעתיה זן
ו אלרוייה ושמעתי שיש מ' תשובות מהרב מהרים
ה,כירו הרב פני משה
הנוכר כ"י:
ח"ב' מימן ג"ן ויש לו חהימה על פסק
הרבנים מהר"א ומהר"י ן' שנני ו"ל בס'
קרנמרםאחרון.
רביוסףלמהר"י קצבי",ל סוף סי'י"ב:
(ר)רבמתתיהונעלוז הונאו השונותיו
ישעיה הראשון נותב
)
6
(
ה
ר
ו
מ
כ
רכב
יל רש"י פירש המורה
בספר שערי צדק הנדפם מחדש
ןינע
כהב המורה :קמ)
משו"ה הגאונים:

נ.

רנהוראיג'ארמוןמיפלג ()7רננינ
ךכלעמידןתלמיד הרא"ש כמ"ש
()6מחירו

בתשובה הביאו הר"מ אלשקר
בחכמה וזקנה מרבני הונס
סי' י"מ:
חיבר יתר הבו כמ"ש בה"א מערכהיו"ד
אוהנ"ר(עייןיתר סכו כמ"כ).ושם קונמרס (ס)רננינרנחמןבזבנ שלינינוהיים
צדקה  D"~Sלכנו ",ל:
יגתמגי3ח" :)3ב)
 .הכהן (ט"ס'
נ (במהר"ריחיאלסיכל)
( )3רננ'נדהילאי גאון (היו שנים) (ל
1
"
*
ט
ד
ת
כ
סר6סון נוסרם קין מסרס ריכ"ז
(ע"ן חק יטק 3נח"כ):
כ
ור"ע וכטס גלנ6יס תג"'ס' ו6מ'ר6יס .ו
רס ו):*,נקנןנדגמן *11יטל הרמב"ה בספר
)' 'bS'Dננון סרגי נוסרם סכל תסרס נחו
הורת האדם של הרמבק שם
ר
ו
'6ס גס  11ורכ' קלטור גן טזריס ור
"'(56:ע נדפסה הכהב שכתב הרםבץ לבם רב
51
וכו'
נחמן בסרר קרושהוענוה .וסנטיחו מכיוס
כן פדח כ"כ נוסרח"י
(נ) מהר'ר נחום אחי הש"ד (עייז סיקרוןon~hיטגוסומן ססנויס.וחכתי סתוסר
'  Shlncקייךגי3ר)" :
מןגו~סירין'לקרות :כפטם נסטס516ייתטורר
_נו
בראותו
הגה מנחםציון

"כתן

קלז) כר' מפס סוקן וט" ס"ט ,:חי' סרגם פ'1ע.ס ('"1ג לפסח 1ג 1רכס"ע ('"1ג
,
רם" וכחים ת"ס עטרו
'
v
p
:1ר6ס  'f~cבקי גס כקבס ע"ס חסיד'ס ס" תר"ו ותתרמ"ו סמ"ג אוין כ"ו ו
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