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פה ובקי בהקדמות על מהכונתן וברוב כי חידושי בהרא הס להרמב"ן וכמ"ש
בקיאוהו וחכמהו העמיר כוונוה האר"י מהריב"ל בח"ג סי' נ"ו וכל הפוסקים
ז"ל על בוריין כסררן והלכתן .וכתב קמאי ובתראי�וזה דבר ברור כשמשאין
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ותקון לאה כמשפם .היה מיחד יחורים שיטוה הרשב"א בקושטאנרינא ובאשכנז.
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י
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הרשב"א חיבר השובותלאלפיםיא) וכבר
נדפסו ח"א דהשובותיו וספר
הולדוה אדם קרן לו האחרונים ח"ב
גם נדפסו המיוהנוה להרמב"ן .ונודע
ההשובוה המיוחמוה להרמב"ן הם
מהרשבץא וכמ"ש מרןביתיוסף בהקדמתו
וק"קעל הרב מהר"י איסקאפה בתשובוהיו
הנרפסוה בפפד"א ריש דף כ' דהקשה
סת
שו'הרמנ"ןשבמיוחסוהלדבריהרמב"ן
שכ' הרב הנמקי בשמו .רבתשובה כהב
נרעה הרשב"א הפך מ"ש הרב הנמקי
בשמו של הרמב"ן .ולא�כר התשובוה
�
המיוחמוהיהם הורת הרשב"א
והרבה גדולים אגבלטריד .בפלפולייהו
אגב שיטפייהו לא זכרו מזה
דהשובות הרמב"ן הם מהרשב"א וכמו
שהודיענומרן בהקדמהו לביהיוסף .וכבר
אני בעניי העירותי על הגדולים בכמה
מקומוני .ואני הצעיר ראיהי השובוה
הרשב"אכ"י מסוררים כסדר נאהבכללים
וסיסים.ועודראיהישניקובצים מהשובות
הרשב"א ,ושמעהיכי בארץ המערב נמצא
ס' הבהים מהשובוה הישב"א גרול יהר
מאד ,ומרז בב"י מביא הרבה תשובות
הרשב"א דליהנהו כדפוס ,גםידוע שכמה
השובוה בח"א הם בקיצור מאר וזאה
היהה לאהרוני�מנינו נבוכים הם באר"ש
מהנדזין בהשובוה הרשב"א כי לא ראו
�
רברים כהוייהן כצביונן ובקומהן
הרשב"א חיבר תורה הכית הארוך והקצר
ושניהםבדפוס .וחיברס' משמרת
הביהלהשיב השגות הרא"ה שהשיגו כמפר
בדק הביתעל הורההביה .ומהוך משמרה
הביהמובןכיהוא לרב המקנא להרשנ"א:
ואולם קושטא קאיכי הרשב"א עצמו פשמ
בעלהביה אחידוונועלביתו לשמרו
שמירה מעליא יטו"ר נפי"ש .וכ"כ הרב
גנה וררים י"ר בלל ר' סוף סי' א' וז"ל
קבלהבידינו דס' משמרה הבית הרשב"א
חיברו עכ"ל .ואין צורך לדברי קבלה
שהרבר מבואר בתשובוה הרשב"א עצמו
ח"א סי' רמ"א יכ) ועל ומן הדומה לא

פח

נרקים

ראיה מה שכהבהי במשמרה הביה וכו'
ע"ש ובמשמרה דףכ"ג ע"א ,והרבכנה"נ
בחשובה י"ר סימן ק"ו השיג בזה על
מהר"ש גאון .ואחר זמן רב נרפס יד
מלאכי ועמר על כל זה .ועיין בשו"ת
פני יהושעי"ד סימן מ"ז :משמרת הבית
של הרשב"א מרן לא ראה אותו .שו"ה
הרב פני יהושע י"ד סימן י"א .והרב
כנה"ג י"ד סימן נ"ו הגהכ"י אות מ"ח
כהב דמרן ב"י לא ראה ברק הבית
להרא"ה��� אבל מהרש"ל ופרישה
�
וב"ח ראוהו

וראיהי לחרב פרי מגדים על ש"ע י"ר
שכתג בהקדמתו כן וכתב וז"ל
ובחשובה סי' רמ"א כתב כן לרב רבינו
יהונהן רבמשמרת הביה כהבפי' ממקום
דשח וכו' וכעת לא מצאתיועכ"ל .וכבר
לעיל כהבהי שכן הוא במשמרה דף ב"ג*
וגם מ"ש דתשובה זו השיב לרב ר'
יהונהן הוא אגב שימפיה שהיא השובת
סי' רס"בווולנרבונא .ובתשובת הרשכ"א
ח"גסי' שמ"ג האריך עלדברי בדקהבית
רף כ"ב ורמן שם שלא כהב במשמרת
ע"ז וז"ל ולרוב פשימות דגרי הבמלה
אשר שם לא ראיהי לשפוך בהדיו וכו'
עש"ב .וכן יראה הרואה רבמשמרת שם
קיצר מאד וכ' והעומד על מעמיו יראה
ויבין .וכחשובה הנז' פירש יותר כלפי
השואל מנרבונא .ואפשר רהוא השואל

עצמוכסימן רמ"א מח"אדהעניניםבתויה

הביה ממיכי אהדרי והשואל שם היה
מעיר נרבונא כמש"ל
�
הרשב"א חיברעבודה הקדשבדיניעירובין
ץמ והוא בדפוסיה�אך לא

נהפשמ אלא מקרוב כמ"ש מותו הרב
המופלא כסוףבהי כהונה ח"א .ובחידושי
הראשונים המועהקים בריש ספר מעשה
רקח נראה משם רהרשב"א בדיני שבת
ועירונין כהב באורך כאשר עשה בדיני
שחיטה וטרפוה ואו"ח וכו' שחיבר תורה
הביה הארוךוכן עשהבריני שבתועירובין
ויו"ט וכן נראה מתשובות הרשב"א ח"נ

דגה טנחםציון

חרשות

א) ח� פרד"ס וח"ג ת"סח"ג תטש נח"ל ת"ס וכן ח"ס ג�
תמ"ס��פס עם סגם לחט'ס�ס"ס פ�גזי)
י ט(תק(ר ט�ת
����ת ג� כ' גוס� הח"גמגיתי גק,ור תטיגת סרטם��ג" ע"ס �ר6ס מ,ס
י
�
סמת' כסמן�עת"ג ק' נ"נ עיט נגעת�מסל�ג'ס� פ"ק
סל:ג� כטין ס"ת סל�ט
נס
וגט�
�
ססס' שלת"י
'
ס
ד
סמ"ג
יב) ע' ג"כ סקורת
�ת ט' �ג���ו סי' ק"ע ג'
ת1ס"ג היכרו ק1דס�ס�ת:
�
�
גסעל' יל1ט�ס�
ג
�
) גס ח" ס' פסקי הסס ��
ירע"ח) ס1ג 6ג���ל ס' הסס מ"ט�,קעת�לפס
�
ס
"
ל
ח
מ
�
ס' סער סט'ס ע( מק �ת �� ��ל סר��חר טג(ס ו' כת"ס יסז מעל סמים ס"ס

געי

קריוקי חיק

�
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מערכת

חרשוה מעהה סי' רס"ה�.י) וכן ראיהי
בשיטה מקובצהלי"מ סוף דף כיד מהש"ס
שכהב כמ"ש הרשב"א בעבודת הקדש
הארוך .וכ"כ הרשב"א בהשובהבמיוחסוה
סי' קנ"ב .וכבר כהבתי זה בראיוה בסוף
ביה מוער .ולמרנו דספר עבודה הקדש
שבירינו הוא הקצר כמו תורה הביה
�
הקצר .והארוך לא נראה בעליל
והנה מחידושים אשר בראש מעשה רוקח
נראה שהארוך.מעבודה הקדש אגב
שיטפאקורין אוהו הורההביה ע"ש
�
ירע כי בספר כפהור ופרח פי ח"ד מביא
מס' הורתהביתבענין צדקה .ועמ"ש
אני בעניי בקונטרס חיים שאל בה"ב

נדגלים

ש

שבמיוחסוה סימן ר"מ שאינה
הרשב"אי
בשםמהרשב"א
כי תשובה זו הביאוה
י שמ"ש
הרשב"ץ והרדב"ז ,וכמדומה
ל
הרשב"א שמעהי מאחד מגדולי הרבנים
כוון על הרא"ש שכן הביא בפסקיו משם
�
מהרר .ואין להאריך
כ)
וטליתה�בן אברהם
מטינפלייר�ע.ין רניג1ייגס

ראיינן

�
ססס"ר מגירוגך�

כח) הח' קורמה אוהב�סיין�מן

�
סטינ�ה �
�
י
כנ) מה' שלמה
�
טיין טטנזי סעטתיס�ח �
�
מימן י"מ
כנ) בצתן�טלדב) אלגאזי הרב
א
י
ב
ה
ו
ה
ו
ד
ג
ה
ה
הרשב"א חיבר פי' על
המפולפל נכדו של ה-ב
קצה ממנו הרב הכותב בעין יוסף די שיגוביא הלסיד הרביומף נאנסר
יעקב .ומהשובוהיו בקצה מקומוה יראה מרבני ברומא .והיה חמיו של הרב בני
דהיה לויד בקבלה .וראיהי איזהקונמים אהרן והיה בזמן הרב מה' יחיאל כאסן
כ"י מהרשב"א ע"ר האמה אך בהעלם ומהרימ"מ ומהר"מ די בוטון והר' פני
נמרץ.טי) וכברנודע אה כל הוקף גרולה משה והרב מהריי אישקאפא והרב כנסת
חכמה'הרשב"א .וכהב מהרשד"ם שרבו הגדולה ורבני דורם .והלא למשמע אזן
� מאיטאצק היה מחשב מברה ששמעה נפלאוה מהרב ז"ל וההבוררותו
מהר"י
�
הרשב"א נגר רוב הפוסקים
בעיון וחובר ספרים הרבה .ואני הצעיר
הרב שיירי כנה"ג בא"ח סימן י"ג נ' שמהי מימן לספריו שמו וכנוייו זלה"ה.
רהרשב"א קשיש ממהרים בר ברוך .כי ר"ה ספרי הרב הוא ר"ה שמו הטוב
וכבר השיגו הרב יד אהרן שם .ואני ומשפחתו�לה"ה נדרך זה .שלמה ר"ה:
בעניי כתבהי שם בספרי הקטן ברכי שמע שלמה .לחםמהרים .מעלפהמפירים.
יוסף דלפי הנראה מסדר�מנים הרשב"א המון רבה ,אלג אזי ר"ה :אהבהעולם.
האריך ימים אחרי פפירה מהרים ע"ש ,טז) תאוה) לעינים ,גופי הלכוה .אפריון
ן שטועה .זלה"ה
וכן הוא האמת דהגם דבפמירה מהרים שלמה .והב שיבה�.בי
יש דעוה בארה�מן מ"מ לכל הדברות ר"ה :זקנהשלמה�.קלוריה)לעין.הליכיה
הרשב"א האריך ימים ובימיו אירע ענין אלי .הגהוה בשפתיישניכ.יח) ועלה הרב
מהרים ופמירתו .ומתשובה הרא"ש כל לעה"ק ירושלים וחזר לאיזמיר להרפים
כ'סימןי"ו נראה שבהיות הרא"ש בספרד גופי הלכוה וחזר לעה"ק ירושלים והיתה
כ' רו הרשב"א .גם בהשובות הרשב"א מנוחהו כבוד .ונכדו הרב החסיר מופה
סי' הרפ"מ כתב שמעהי מאחד מגדולי דורני מהריש אלגאזי רב באיץ מצרים
הרבנים שהעיד משם הרב ר' מאיר והאריך ימים קרוב להשעים שנה ,וכן
מרומנבורג וכו� ע"ש .ובתשו' זו ליכא נכדו הרב החסיד אב"ד ור"מ בעה"ק
למימר כמ"ש הרב שיירת על התשובוה ירושלים סהר"י אלגאזי הרב המחבר שמע
יעקב
הגה מנחםציין
� גח"ט ס� תס"ע ס1ג 6ככ� ל"מ ת"ח ט"מ:
יר)�כ"ג פל

דיארלירירה

סו) וכת"ס גס�ת סלסכ� ת� תכ"נ גר' מסי כי �� יטיס�ג1י וו��� תם ס(קחס��י רס'תס רקס
תגערי סתכמס ג'�ם כוס סוד עתוק וב" ע"ס�כסי'�
�
ד ל"כ ותר"ג וכח"ג סיט�מ' ע"ס
טז) סרסכ���ך ז� ��� קטטר�� ע'�מסר"ס �� ט'��� מסטל ס� �ג ות"ס סטח'�גד�י
סרכג'ס סכ' סרסכ� גינן�סר�ס ו� ט' מיתת��� ס" ג����
ס �� תט"ח) ען חייט �לטס,
� ח" גס ס' ירש ס'סהירפיתם,ת�תל"ג ט�ת�ס'�רכ' גועם �
��ת�סג'ס תוסר
סרסרותגגי1
��יען תקע'ח)���סס:יס�עסס"ד)�ע1ל ט6תר'ס רסס:
ת חר1ו'
�
�יט
יח) זח" גס ס' לרף�סגס
ו ים"סריית ר' ס(טס�ג�

גימ'

עי
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מערכת

נדגלים

ש

יעקב .שאריה יעקב .נאוה יעקב ,אמה
ליעקב ,ועוד לו חיבורים הרבה זלה"ה:

כד) ךץרגנ ולחמיך מך קשישא

פפ

ץ רבו של
�פיכהבנ
כו) כמךץך�ןךץקיךי
הרמ"ק ונמצא עם מרן
בליל חג השבועות הידוע כמ"ש בכתב
שהביא הרב של"ה .יט) וחיבר מנות הלוי
שנה רפ"מ .ובזמן שמהרים אלשי"ך היה
בן ששים שנה עדיין היה חי מהריש
אלקבץ כמ"ש מהריי אריפול בתשובה
�
הובאה גנה ורדים י"ר כלל ג' סי' ח'
מהריש בן אלקבץ רבו וניסו של הרמ"ק
תלמיד הרב מהריי מאיטאצק.
חיבר מלבר מנוה הלוי שכהבהילעיל:
שרש יש4
אילת אהבים על שירהשירים.
על רוה .ואלו
בא
להרבנזד"פלסוכ".י ועור לידי
ובופי' ההגרה
בריתהלוי
עד"ה שחיבר להלמיריו החכמים
באנדרנופלא וקרא הס' ברית הלוי ג)
כי כרת אח הברית עם חכמי אנררנופלא
ובו ג"כ קונטרס מהקדמות נוראות בקבלה
ויראו ספר הבריה הזה ויזכרו ממנו שהיה
נוסעלא"י והיה לאוהבינולבינם .והיבר
בית ה' חיבור הגדול בחכמת האמת.
ממתו שלשלמה בסור הזיווג .עבוהות
אהבה .וכתב סדר הדורוה דף קע"ד ע"א
דיש בידו קונמיס כ"י מהרבז"ל בבאור
מאמר הזהר פרשת בראשית כפסוק ויעש
שני המאורות הגדולים שהשיב הרבז"ל

מהריש אלגאזי גרול
הדור היה מרייני עה"ק ירושלים .ת"ו
בזמןמורנו הרב מהר"איצהקיוהיהתלמיד
הרב פר"ח כמ"ש בנרפס במערכה אי"ה
סיין מ' נזקיר די ס.לו� ואח"כ היה רב
בארץ מצרים מ"ת שנה .ובהחלה היה
רב בחברה הרבנים מ' כנימן מעלי הכהן
ומהרייזיין .ואח"כ היה רב לבדו למעלה
מעשרים שנה .וראיתי חבוריו כ"י משו"ת
ולשונות הרמנ"ם .והיה אפומרופיס גרול
לעניים ואחר פטירתו לא השאיר אלא
שיעור כתובה להרבנית ע"ד שכהב הלב
זרע ברך על הרב ב"ח והרב היים והרב
כיה שמואל ע"ש והכנסתו רובה כמעם
היה מחלק לעניים וצנועים ומח.
ואסירותו ושקירתו בהורה היה להפליא
וכמעב שלא נסתכל בד' אמותיו ,ויחי
קרוב לתשעים שנה .ואני הצעיר בשנה
תקי"ג �כיתי לקבל פני שכינה ימים
אחדים .והרב היהבן כנו של הרב הגדול
מהר"ש א?גאזי בעל יבין שמתה וכו�
והיה הרב הנזכר אחיו מאמי של הרב
הגדול עיר וקדיש מהרח"א כעל עץ
החיים וכו� והני תרי אחי קדישי מלאכי למרן מה-י קארו ז"ל ושם מזכיר מהם8ר
�
הנזכר ופירושו להושע
אלהיםעולים בכל הארץיצא קום ודבריהם
ן
ץ
ו
מ
נ
)
ז
כ
�
נשמעים כשמים ורבו עניניהם זי"ע
���אמאריריוי
ב א'
מרבני שאלוניקיכא) אבירו של
רםאנגי
כס) כפדקך"ך שרמה אךפ
אשר הרב ההסיד מהריריוסףקוכו חיבר שו"ת
מרבנים הקדמוני
בארץ מצרים כמ"ש בנרפס מערכה מ"מ כרם שלמה וקונטרס עוללוה הכרם בשו"ת
אוה כ"א �עיין רגיגי מ�ר �ר ט,דר,כ) הורהחיים לסהרה"ש ח"ג וס'פני שלמה
והיק הרב הוה בוטן מהריק"ש וחיבר דרושים נחמדים ובנו הרבחיבר רבר משה
ס' השובוה והיה מדקרק וטחטמ בדין ג' חלקים .הלכה למשה ב' חלקים וספר
�
יד משה
בתשובוהיו כמ"ש הרב גנת ורדים ריש
�
ן
ן
ב
)
ח
כ
הלק א"ה .והלשין שהבאהיו כנדפם
שךכןה אסתףךמ חיבר
מתשובה כ"י להרב הנזכר עהה ראיהי
ההורה
ו
י
ת
י
א
ר
ו
מררותי
כ"י
שהשובהו הגז' נדפסה בתשוכוה מהריק"ש על החומש .וכהוב בהחלתו מדרשי ההורה
הנדפסור מחדש סי' קל"א���
שחיבר הקדוש אנשלמה אמהרוק וק"ל*
והוא

הנה מנחםציוו

י

יט) מ"ט טלי ס' קב מיטל פ� לע"ג ג' לגריס���מ1ר'ס לק על לג� �� גן גג'ר1ל וגט"ט גסס"ק
כ' גתקג5
יפסגוג(ג1כ ��סרג 1נגע תחת פן תפס ע"ס�ג 1תסרט� מ6ן דגר טמי'���� ס'מ"ח:
ג) גס�ס� יסטע6י
�סי תרג"ג)�ג'ס'סם גסקדמס דחי' גס ס' גיח תפלס ג�ר על �סרר סתפלסרפ,יו
וסודותיו וכן ס,כיר טס ט1ד ס' בית סכת ללס גס מי' ס' לחס סלטם�טסס"ד ,ש"ת מטל�סגס פ�
וס' סוטר ס6ט1גיס טט1יגי ס6טו(ס �סוס' סדת ס' טלג 1סל�� �� גמטד לגרי סלמסשי' תרי פטר)
פרפי �סג �עג וסי טגוס1ת ���� געלם ג1גירס � נספר סילת לסגיה
�
כא)�טמ"ך ס' ��

�עי

גי

יב

�
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מערכת

ש

יהוא ספר ישן נושן וכהוב שם שהועהק
במנמובא שנה רם"ו .נב) ומ"ש אנשלמה
כן המצא לרוב ע"ד זה בכמה שמות
בהשוכת הריב"ש .ונראה שלאדם גדול
מוסיפין קודם שמו אותיות אין שהם
החלת וסוף אדון כאלו יאמר ארון שלמה
�
וכיוצא בשאר שמות

כט) מהנ"ך שלמהאשכנזי�סיין
נרכית נחם3ון .ח,נ סקרן.
�
תרכבת סמסגס כח"כ)

���נינך שגיבל :התנבלי �עיין
�
נדלי ליהיר כקי�

�� רבינך שלמה ז' גבירול

מדקדק ומשורר ותוכ"ן
הרבה.כג) חיבר מאמר מופלא וקראו כהר
מלכוה וחיבר אוהרוה וכמה פיוסים
נחמדים .וארג מחברתשירה .שקולה מא'
מאות הרוזים בדקדוק הזכירה הראב"ע
בכפר מאזנים וכהב דלא ישקל כסף
מחירה .והיה ממדינת מאלקה אנדלוסי
בימי רבינו מהר"יז' מיבש .וחיבר ספר
מדות הנפש בל' ערבי והעהיקו הר"ין'
תבון בלשון הקודש ,כד) ובריש אזהרוה
חתם שמו שמור לבי מענה היה במאד
נענה ירא האל ומנה דבריו הישרים ר"ת
שלמה בן יהודה ,ובריש חרוזי ל"ת
המהחילים בצל .כהובים ,יקרים .צאי.
חתם שמו באותיוה ראשי החרוזים שלמה
באתב"ש ,וברשוה למדר עבודה ארוממך
חזקי בסופו ראשי החרוזים הם אותיות
שלמה גבירול
�
�כ) נמדןך"ך
חךדארה יש
לו תשובה בא'זרעאנשים
�
כ"י
�נ) כפדחך"ך שרמהז'
בזמן
הרב שבתי יונה ונדפס
בית שלמה מתשובוהיו ועוד שו"ת בס'
�
משפמים ישרים

לטריפה

חמין

הנה,

ניזולים

�ד) ר' שלמהבןרבייוסף ממרקסמה.
�
טיין סירוס סמסנס כח"ב)
�טג4כפדק
�ס) רקט"יהואראינך
ו
י
ב
א
ל
ו
נ
י
ב
ר
יצחק.
והואכנוי
ובמם' ע"א מזכיר רש"י מפירושי אביו.
ודלא כמי שכתב דרבי יצחק אביו לא
הוה בר אוריין ואסמו להכי בפירש"י
על התורה פחח א"ך יצחק להזכיר אביו
שאמר לו מפני מה כהיב בראשית ורש"י
כתב א"ר יצחק לא היה צריך להההיל
ההורה אלא מהחדש .והמיכו אשר דברו
על הכותב הזה דאיהו ניהו רלא היה
צריך לההחיל אלא מהחדש .דאלו פהח
בהחרש שם היה מוצאבילקומ בפ' החרש
מאמר זה בשם ר' יצחק כמו שהביאו
רש"י .ובזהר הקדוש פ' בא דף ט"ל ע"ב
איהא א"ר יצחק לא היה צריך למכתב
אורייהא אלא מהחדש הזה .ועיין מאי
דמשני התם .ותו דאבוהדרש"י בראוריין
�
הוה כמדובר
רש"י .מצאהי כחוב בקונמרם ישן נושן
שקראוהורש"יוהומופויו"דלרמוז
שם אביו ר' יצחק כדי שלא לומר ר"ש.
וכן נזהרו לכהוב על רבינו שמשון הש"ר
משאנץוכן הש"ר מקוצי כדי שלא לכהוב

י~בחסי

ר"ש עכמ"ך .ואנו
דמ"ש השר
קבל
מקוצי הוא על סמ"ג,
נ)
כה
י גם נהירנא
שראיתי בספרקרסון שמבנה לרש"ירבינו
שלמה ירחי וכ"כ בקצור סמ"ג רף ל"ח
ע"ב .ונראה שרשיי אביו מתחלה היה
מלוניל ומשו"ה קרוליהירחי .וכ"כ במדר
הדורות רבינו שלמה ירחי בר יצחק.
ובתשובה רש"י המובאוה בשבלי הלקם
תוהם שלמה בר יצחק�
רש"י היה מגזע התנא ר' יוחנן הסנדלר
כ"כ סדר המורוה דף קס"ם ע"ד
שכך כתוב ביחום שלו
�
רש"י הלסיד רבינו יעקב בר יקר ורבינו
יעקב בר יקר תלמיר רגמ"ה .כ"כ

יוי
מנחםצ
�� ט( סר6ג"ע עס"ת�� סם וע(

א.

בתצפות

כב)�מ
� ממו כגת�
ססוי1ת:סל6ג"ט ח" ג�ל ���טס"ס סס
מס��� ����� ט' ס'ג� ס'�וס �וו �מסרסו���פייס
יסג�ס)�ג� ח1תס
���י ר��חיי
�ין ספכ�ס��
פ( יזו גוס� עורס גן ס(מס כן גט
� וסוסון סג� ר6ית' נס' מסגת סר6ג"ד תרס" פ"
סת1רס כגת �מ
�
� געת גגו .ק1מגר1יס טדי:ת �נ(ט'רס
כג) וטקר1כ ודפס � פ' סיר סס.ריס �סר �ס(תס �� כ(ס.רי המס גס ח" ס' טק1ל ה
�ס�ס' חידות
פתר
�יס � קר6ק�6עסס� וס"ס�ן�����נע( סעק�ס�
כד)�דפס גסס�� טן1ת ס:סס �ס מיחס'ס�וי 1גס ס' טכחר ספ:י�כ
�
כה)�גג���ח ס"ק� רמתי ס� סרר טקסיסי
' גסרי"ף�סיר,ס(מימס.יע� �ח'כ טסייס וגס ססט"נ

סי6

�
ס��
�
�סימן ס'ר1ס(ת' ���סר�ף���כתוס'כ
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ערכת

גדולים

ש

�

צ

בתוספות שאנץ גימיןב"י�דףמ"ז .והיה
רש"י תלמיד רבינו יצחק הלוי כמש"ל
במערכת היו"ד�טיי; רכינו יגחק סקי

וא"ב גםפי' איוב אינו מרש"י .אך כעת
לא מצאתי זה .וכן ממבע הלשון שלפי'
איוב נראה שאינו מרש"י .וכבר קדםלנו
שפי' ד"האילו מרש"י וכן רמו הרב מרר
�
הדויוה
�
וסעעל מפס �� רגמופיג סקג( פרגן ילס

�קגך
ג'
רחל
קלעת סם מסקס כ' �מ7ת'ך מון מוס .וכן עטם
ו תכין מפירוט כטוכ כ' �ן� רסנת עוד
עכ� ו� ונמד קי1סתו ותוקףג7וית 1ט� רקס מן
ע כט1ס"ג
גע�גו ח'�מזו טד דסק� רסות 6סי
זלסג"ס רפי�וס��ן�ס6ר.ך:

�� וסמק1ג( סו 6נחסים עסל"ר
�פר � קוטריך וכו
�ן�גר טמו� ו�סספי
��עטות
גחמ
ו� ועמס ס.גופ'ס �ספסקות עד
סול מ"ט
��ות
רס"י�יתגכ(ו�תו�ת 1עפו �ומל�יו סתותע
ט"ב כקריעות:כו)

�
כת"נ)
ומגיולי הלמידי רש"י .רשב"ם ורבינו
שמעיה מפרש מדותבניבנוהיו סתפגס תל"גתעניות קולס סכתג פילוט סת1רס .וסיס
ורבינויצחק ב
.ר אשר הלוי ורבינו שמחה קומר ל"ת זלו מס ספ'לס הדוגי וקני מס"ס��
�גי
����גלסירוס ספקר5ליתכתיליכי ל�6גל
ורבינו שמריה ורבינו שמואל בונכורג .הע"ס
ר ססתיס לסרפ"פ
ורבותיו בעלי התוספות מיוצאי חלציו� פסטיודמפיס .ופתפ רעיתיטיגססרפיי
ת תג"ן�סר נסוף מספל
�מפט
' מסרח"ו ���� מכף�דו ממ
ווגולגלתסתי
ס,
פד
�
יל���� וספלך ושכללסדירים
רנ
5ו
פק
יפ
סלפ
ס
�סן סניף י
� רגג 6ממס ו�
מ,ת 1כ 6גח(וס
גתכ
ו
י
ר
ו
ד
ג
ו
ס
ו
ל
י
פ
ט
י
ו
�ער�ו מ'�תס�� יר5ס סרט� גתג �פ"ימסיר
ר1ין
�מי
גתו לכג��������6
ן סתעגס תרי"ג תעגיות �מסס לגיגו��
ורכ
קוס
סלמס
כנקיון גפיך �ת(פו 7ממג'

סכי

ויסג �� כממסות�כ( � לטסו ובזו וגו' ממל

ישג

רש"י עשה שלשה מהרורוה
י
תילדמיו
נו
בב
ומהדורא שלישית היא וו ש

י1
י
סגגיסייוךע

קבררס"י

שמעתי דיש מי שכתב יפירוש נביאים
שבידינו המיוחס לרש"י אינו
מרש"י ומעמו שהוא ראה פירושכ"יעל
נביאים וכחובעליו שהואמר'יוסףקרא.
והוא פירש"י דנביאים ממש והאריר נזה
עכ"ד .ואני אומרשאין האמתכן .ופירש"י
שבידינועלנביאיםוכתובים ממקור קדוש
חוצב מחכמתא דשלמה רבתי רש"י ז"ל,
ומי יאמין לאשר כתוב בקובץ הבז' שכתב
על הפירוש שהוא מר'יוסףקרא .ורילמא
מעה וסבר שהוא מר' יוסף קרא והוא
מרש"י או שרבייוסף קראהעתיקומרש"י
והיההפירושביתהיומףוהמעתיקמכתיבתו
מבר שהוא שלו
� כ0
הן אמת שאני בעה ממופק אם רבייומף
קרא�היה בימי רשעי או קודם לו.
שרשיי מזכירו לפעמים .וכמדומה לי
שראיתי שמזכירו בל' זה וחברנו ר'יוסף
קרא .ואיך שיהיה נראה ראין לסמוך על

ודקדק מאד בלשונו שרמז כמה חידושים
בשינוי אוה ,והבאים אחריו אמרו כל
פירושי צרפהה השלך לאשפתא חוץ
מפרש"ן דת"א ובן פורתא ר"ל חוץ
מרשיי מפרש ההורה ורבינו יוסף מוב
עלם .כ"כ הרב משהן' דאנון מפורטוגאל
�
הלסיד הגאוןמהריי אבוהב בכלליוכ"י
רש"י פירוש הנ"ך אך פירוש דבריהימים
אינו מרש"י כדכתיבנא בעניותין
בספרי הקמן שער יוסף דף ק"ד .ודלא
� והתוספות
נקורא הדורות דף ח' ורףמ
ביומא דף מ' ע"א כתבו וה"ר יעקב
בשיהז"ל בשםרביקותיאלהלוימוירמישא
דע,ריה לאהיהבימי שלמה ,ושובמצאהי
כן בפי' ר"ה שפירשו הלמידי רבסעדי'
עכ"ל .וכן הוא בפי' ר"ה א' סימן ה'
שבירינו .ובסדר הדורות ריש דף קע
� מ"ש בפירוש הנוכר שכוהב עליו שהוא
בחב דבפירושאיוםשבידינומזכירלרשיי .מר'ייסףפרא .והעד שמפרשדבריהימים
שהוא
הנה מנחםציון
כו) ע' ס' התן סקרת�,גס'�ר1ר סמרכר6ס'ת וכס' עכ�תיסרק(פי ויסג ע"ס ,וגס'ססתפריססס להת' רכל
יחמל סלע כטס סלכ מוסל"ןע"ס וכ"ג�ס�ת כ� ל"עס
.ק"וע"ס ��� ,כטו"ת קע"תכ'���
' רם" תקוו כלסנן�תר טגת"סכ כיסרם(
פ לטון על"סי ���ס"ק�ח�מגותית כגת'ותן מס'ג' ל"ו�י
�נחג
ס"כע"פ ע"ס וסג�ן מסרס"ק ו� ��ס ע� � �ס�ר טפלט�� �� שס"קכקטר
�ד�
ק�סכ�
כיס"
ל,גמת�חס"ריידקווק
�יודניחג
ס
מ
י
�
צ'טינפל פקורפיי'ס כ' סס" �ל %פרט"י טל גל טפסרןפו1יג
ס�
לכדיין ותפרס טויסי
�גלסיןמנוייךט
י�ז"ל טיח ייו
ן ד3רג�ס
�ר�,סתג"5דפל דיכ"פגסמ
פקיד
רס
�
 ,פתק טוס גי' שטף סן"ס
� לפרת טיט ,עם
ין וסי סמטת ל"ו�� ד"ס
���
����
�וגו
ס ורקס לגפלג'ס
לגיגפיתיו לסמ"ג פפד.פ�חרפ) טסי' גידו פי' ריי קר5ליכי,י
 0ולפית פיס פרש
י
��ן ר� גפורן דלולי גס קותו
י���� טס פרט" ט3יד� ט"מ ג"כ
ר
ל
ו
פ
�ח�ופרס
�
ד
י
�ח
כ
פ
י
פ
י
ס
סטיי ספחיס בטטותסס
טח5
���"
� לפויויפס חיסר לר"ת ס
גולח
סרחון
ספלגריוט
� הנר שהר
יי
ירח' טס כספו לטרטיפשפיפפפפיפתר
עוקליג.פוס�יט רי
ס טס" גר
���רי
י
ייי
נ
י
י3ספו"
דכ
קיי
.ח
דלי
�
�
3ס
י"
'יס
ל
ו
ד
ח
פ
ד
�
לבס
פן רופ'
טל' פכתג �גרפה
ס כ"ר כ' פתפ
ריס
יכרם"גי

י6

לי

�י

ט3י

�
ל פפר� ט�ס
פסר"ס קי"גגריפטפי' ח' סוד��פן רייתיי
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מערכת

�

ש

נדגלי

שהוא קדמון מאד מזכיר פירוש רש"י וכו� מה מאד תמהתי איך נעלם מעיניר
רמלבים והוא הפי' אשר בירינו .גם רברי מרן בב"י ח"מ סימן �� דסזל
רבותינו בעלי התוספות לא במקום אחד דהמפרש מס' נדרים אינו רש"י ז"ל אלא
חש לקמחיה
וב' מקומות הזכירו פי' רש"י בנביאים מפרש אחר מרכהב
לי
יי"ב ורו"ק עכ"ל.
ב
עח
כ"א במקומוה הרבה ומהם במונה ס.ף ע"ש וכמ"ש הרך ה
דף ה' ויבמות דף צ"ח ע"א ובסנהדרין ואין כאן תמיהא ,ראנן במ"ש בדף כ"כ
דף פ"א כתבו ופירש"י מאור הגולה קיימינן ובדף�ה עצמו כתוב בדפוס חסר
בפירושינביאיםע"ש.ומיכהתום' הקורמין הגה והעתקהיו מפירוש רבינו גרשון.
בזמן ויוצאי חלציו בקיאים בדבי .רש"י ומ"ש מרן בה"מ סימן קשיו קאי על מוגית
בווהייהו .וביבמוה דף הפכר הם דברי דף ל"א .וא"ב אם אחר דף כ"ב מרן
של רש"י ,גם רד"ק שהיה מכנהו למפר.ש וכותבעליו לא הש לקמחיה
ריי�כרבתי

יא

בסוף האלף החמישי מיחם הפירוששבידינו
לנביאים לרש"י ואין בזה מפק כלל
�
פירוש מס' נדרים מרף כ"ב אינו פירוש
רש"י .ובדפוס כתוב שהוא מפירוש
רנמ"ה .ואף דבדף כ"ה כתוב ברפוס ע"ב
מפי' רנמ"ה ,מ"מ מדברימין כב"י באית
� יח"מ ס� קפ"ו
ס.מן מ"ז וי"ד מימן רי
���� דגם�צארית פי'
דקרי ליה מפרט
הסבכה אינו מרשיי ,וכ"כ הכנה"ג ה"מ
סימן קפ"ו והרב כהינה עולם בבי"ירו
לפיסן רי"ז .וכ"כ הרב יד מלאב .דף
קפ"ד ושם כתב הפירוש נ,יר ומעילה
אינו מרש"י וגם רש"י אשר מביב הרי"ף
אינו מרש"י עצמו .וכ"כ הרב אליה רבה
סוף סימן ר"ח והרביד מלאכי רף קפ"ד
והביא כן משם מהרים אמאריליי"ו ע"ש.
וגםלעיל הבאתיו מהרביד מלאכי ששם
הזכיר הכל ועל זה קצרהי לעיל .וק"ק
על הרב קרבן נהנאל ריש דףנ"ז שכהב
על מ"ש הרא"ש ורשיי פירש דהיינורש"י
דהרי"ף וכו' ע"ש דנראה דרש"י פירש
הרי"ף .וזה אינו :כ�
וחזיהיה ליב אחאי דין הוא הד"ר הרב
המובהק ציר אמונים כמהר"ין'
רבי נר"ו במפרו הנחמד דרך המלך
הנדפס מהדש ה;
� בכורים דף פ"נ ע"א
שהשיג�ל טה שכהבנו בעניותנו בברכי
יוסף א"ח מימן הפ"ט ופה י
א אכתוב
אלא מה שנוגע למא רקמן ושאר השגותיו
אכתוב.עליהם במקים אחר בס"ד .וז"ל:
הנם הלום ח;יתיה שהקשהע"ד ה-ב פר"ח
במה שהבין בכוונת דברי רש"י בנדרים
דה כ ב גב .דלפי דעתו מה יענה הרב
בלהקת לשונות רש"י ראייתי לעיל מזה

אין ראיה לריש המסכתא עד דף ב"ב
דפדף כ"ב הרי חטר לפנינו ברפום ,וכ"כ
הרב כהונת עולם בנאור הלכות נדרים
סוף מימן ר���ל והאמת שמדף כ"ב
ואייך אינו פירש"י אלא פי' רבינו-גרשום
ככתוב שם עכ� הרי שנם הרב בהזנת
עולם דראה דברי מרן הנגבך ועל.הם
כנה רפ'רוש נדרים אינו מ-ש"י כמו
שיראה הרואה ,מ"מ כתב ראין זה אלא
מרף כ"ב ואילך .וא"כ לפ"ז יפה כהבקי
על הרב פר"ח ותכל תלונוהיו מעלי:
איברא דאנן בענייהין בם' הקטן מחזיק
ברכה א"ת סי' ת פ ץ עמרהי כזה
והיגשתיעל הרב כהונתעולם ראם שארית
המסבתא מךגט"ה לא היה מרן כותב

על.ו לא חש

לקמתה,

ותו דא 2נקיים

מ"ש בדפום הרי בדף כיה ע"ב כתוב
ע"כ מפירוש רבינו גרשום .ומשמע דחזר
לכתוב הפירוש דהיא מרש"י .ואיך מרן
מכנהו בשם מפרש וכותב לא הש לקמחיה.
אשר ע"כ יש לצדד דבל הפירוש מראשית
עד אחריה הוא למפרש אחר שאינורש"י.
ויפה כתוב בדפום שהיהחמרבאותו פירוש
מדף כ"ב עד דף כ"ה והעתיקוהו מרבינו
גרשום .ולפץאין להקשות על הרב פר"ח
מה שהקשיהי בברכי יוסף .זה כהבתי
בספרי הקטן מחזיק ברכה ע"ש .ומיהו
אין כאן תימא במ"ש על הברכים מדברי
מרן .דאני עומד בדף כ"בראישררטוניה
מרן דהוא פירוש רש"י .רק מדף כ"ב
ע"ב אל המקום אשר רומז בדפוס משם
ואילך אינו פירש"י .ובעל הדמום שכתב
בדף כ"ה ע"כ מפי' רבינו גרשון אין
כונהו דמכאן ואילך פירוש רש"י ואפי'

הגה מנחםציון

תימא

כח) וסנ5ת' סמכות לוס תפרסי' ט( סרי,ף ג"ק ל"גע"ס ונפל גלס"ו תע�ס ג'יגס סלס� ע( תם' מעילם
יגג�.לס" ע"סמית
�
ק גטטט6

�י
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מערכת

גדולים

ש

צא

�

הגימא שהוא סבר שהוא פירש"י ,מרן הןבעודנועוסק בש"ס בהרא מכות נהבקש
שהיה בידו חיבורי הראשונים כ"י ידע
שאינו פירש"י אבל מראש המסכתא עד פירש"י ראבוה ופירש"י דנדרים ורש"י
ד' ב"ב לא מצינו שלא יהיה פירש"י.
דדברי הימים ופירוש מררש רבה
ובזהיהישבו קצת דברי הרב כהונה
�ולם המיוחסים לרשיי אינם מרשיי והלו עצמן
דאיהו לא מקיים כ"א מ"ש תחלה בדפוס באילן גדול .הגאון מה'יעב"ץ בהקדמת
ולא מ"ש בדף כיה .וגס ימכור ראין זה עץאבוה .וגם בהוך הס'עץ אבוה בכמה
דבינו גרשון מאור הגולה ודוחק .ועיין מקומוה הפליא ויתמרמר על האומר
בספרי הקמן מחזיק ברכה י"ר בקונמרם שפירש"י האכוה הוא האמה שהוארש"י
אחרון סוף סימן בין דנעלם זה ממדר ע"ש באורך .ואני בעניי אומר דמאחר
הרורוה רף קל"א ע"ש
�
דרבינו בעל הטורים א"ת מימן רס"ב
דש"י כנראה דלא פירש בחרא מס' חזקת מיחס הפי' הזה לרשיי .וגם ההוספות
ואילך וכן כתבו ז"ל .והרשב"א בפי' ההורה כ"י מיחסים אותו לרש"י.
בהשובוהיו בח"ג סי' שמ"ב כתבפירש"י וגס הרשב"ץ דהוא מאחרונן הראשונים
 .לגבי דירן בפירושו מיחסו לרש"י .וגם
רס"פ גס פשומ�א.הגיע לידינומעולם
הרב מהריש או,ידה במפר מדרש שמואל
אך השואל מביא פירש"י ע"ש
�
במקומות שהיהמגורירבינו האר"י�צ"ל בזמן מרן
תוספות מקשים על דברי רש"י
ין
קמא וכיוצא ,וכל סיעת"א רשמיא מיחסו לרש"י.דברכ
רבי' שהם
מהדורא פ' הלא בעז הוא האסה הברור .אבל פירוש
הרשב"אהלוי בם' שרשישי
ר הימים האמה אהו כמ"ש לעיל .ודלא
מודעהנו .וכן ראיהי להרב ארח מישו
מהספר דכמה פעמים כשלשלה הקבלה דחשב שהוארש"יומי;תי
נזיר דף כיב ע"ב
בשם מה שלא נמצא ראיה להרבנים שמזכיר שהיו בימירש"י.
בהבו ההומפוה
רשיי
וביוהר הימה על הנאון בעל סדר הדורות
,
ו
נ
י
בפירש"י שביד
ם
ש
ו
ס
כ
מ
ב
מ
דפירש"י הנמשך אחריו בזה ובכמה מקומוה .ולא
ל
י
ע
ל
משם
ן
כ
ו
�
ע
ק
י
ת
ב
ת
כ
י
"
ש
דנזיראיני מר
הביא
עוד אלא שהוא עצמו ריש דף
רב יד מלאכי וע"ש שכהב כן
מהרב דבפי' ד"ה כ' ס" כ"ג'�כצ"ל) פ' י"ר
מגילת ספר שהוכיח מדברי מרן ע"ש
� מזכיר פירש"י .ולעיל רף�נ"ב ע"ב ורף
אחר
שלשלת הקבלה
רש"י חיבר פי' על מדרש רבה ונדפס נ"ט ע"ג נמשך
על ס' בראשיה עםפי' אבא מהרב ומחזיקפי'דבריהימיםלרש"יוכן במקומות
�
אחרים
אברהםן' אשר הלסיר מרן ב"י ,ורש"י
איבר ס' הפרדס ותשובוה .והי"ליד ושם נםפירש"יעל המדרש הנדפם בספר אור
בקבלה וכךראיתיבכ"י וכןנראה ממש"ל
השכל ומשמאלו פן' הרב אברהם�
אוה ה'�סיין לטיל ר"מ וחנרולי ח(חירי אשר אינו בירי עהה לראוה ולחקורבו.
וכו� ובחון לשון הזהב בפרשת בשלח אבל כמדומהלי קרוב לודאי שהרב אב"א
שכתב יו"ד על שם המחשבה בפ' או היה הלסידמרז הקדוש כמ"שלעילוכיון
ישיר משה .גם ביבמות דף מ"ג ע"ב שברור ההיא בעה"ק צפה ה"ו המלאה
פירש"יפרגודמפסיקביןהשכינהלמלאכים אמי"ר קדושים אשר בארץ החיים המה
וכו' ע"ש .וכוון רבינו להקדמת מהרח"ו הוחזק פירוש המדרש לרש"י .כן הוא
זצ"ל הסתומהבעץהחיי
םןומבוארהבשערי האמה .ועיין לעיל מערכת האל"ף�כיין
ן בע"א דף ה
,
י
"
ש
ר
י
פ
ו
�
ור ססכ( כח"ב)
קדושה.ועיי
ורשויי
בישיבה של מעלהוסימנך ויקדש בים :כמ)

הרב

י

הגה מנחםציוןי

ס ג'
נט) וגסי�ס ע"
�סער�� התס"ח וגסס
ע ג'�גטטר תתם-ס וס" מסיס �חטס סוס
יחת�טל
1ייס טעם טיסדלס� גייסי�נקל נסיכיו סיג(רפ"סיקיי7סס�ג'סכ��גיסט"י) סט1טזיתיטי1
ת גק"ק
זוירטייס 6טדסי
,יס סוסיחי(�ט� גט� סתם כס 6טס(יט
ס �גקיר��� תוסגו) גנית ט7רסו�סל
יסג עזיו
)
ת
ט
ט
ס
�
'
ט
הגיגו ס(טסו"
גת
י��� �רסדס�ח,תוי כ7רכ'
� גיח סכ(סת סוס ס"ק כסטיתך
�
קיסר" קי סעתתדס'ס
סיאסטת�כא' ט1גג
�ט
י ססרקת'�ת ג'ת' וגוי��
� מטס קנס)��טלת�י
�
ס
�רגג'ט
לחוק טגית סוס גנגס
יג"ג חזם גסן טט�ל�ס'תס טסוגרס ,ס�ת' ט�ע �טתח סטלי 1סן 6סגת
טיש
' ט1גג�ג7וטסג5
�י
' קי גגגס ט6ת נגיל�ח 7יל��טת טחויו ג�סג1ת �ך����כתג�
י
ג
ס
�
�
ו ��,טרס"י ��ט� סוס וגר ��וסלס על וסו�פ' סחתין געת � וד'�רתס גתסרס ע(
טוי
יג� מ
�
טמיעת�ן סזס6לת� ,סטחס ג( תס.י נגרת�,וע� ס" קס"ס וגסגס סין מס)

�ייילי
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מערכת

נדרכים

ש

הרב הנוכר במשנה לחם הוסיף דפירוש
מס' תעניה אינו מרש"י �� .זה
ל"ק מה שהקשיתי אניבעניי בנדפם רף
נ' ע"ב�סיין ר5נ"ן דף ס' וק"ק) ובס'
הקמן ראש דוד פ' פנחס דף קכ"ז ע"ד
מרש"י דתעניה דף כ"ד למ"ש פ' הזרוע
�
ע"ש ודו"ק
האמנם אחר ומן ראיהי דמהוך דברי
רבינו ישעיה והרימב"א ורבינו
בצלאל בחידושיהם למסכה הענית נראה
בהדיאדפי� רש"ישלפנינו במסכהתענית
הואפירש"יודאי ל) אלא שמרוב העתקוה
נפלו כמה �� וכן כהבהיבעניוהי בפהח
�
עינים בתעניה על דף כ"ד
רשויי .מצאהי בס' כ"י ישן נושן וז"ל
ראשלכלהחיבורים שנתחברו דרך
פירוש הם פירושי הרב רבינו שלמה בר
יצחק .ואם רבו הלוחמים עליו ,כליזיינו
עליו והשובתו מהוך דבריו כלם נכוחים
למבין .אין מעלהו ניכרת רק ליחידים
כי במלה אחת יכלול לפעמים הירוצים
של תבילי קושייה אלא שלא כוון הרב
�
בהם לענין פסק עכ"ל
ס 6יגמר��ו ��7ס� נ�ן סרג�פסק עכס

ט(פטמיס פוסק ספין כס'ל1ט�� .ד� למכרתו גחתכם
� ספ1סק'ס�וס טלור ,וכן כחגתי כתש,
כ6ת 7מג7ו
וע"ן גס(ק"ט ת"כ סימן קי"ו �גספר כיח�� מ"ט
סיחן ס' �ת ל'�יט מו!קין�וס וכן סרכ מעדני
�פךרקס���ת�ות ס� חקקטןמרן גוס דחס�רס"י
מי
��� סס� ע,מ 1סוכרסייגו
���
יי��מוט�ח1רג�6פ.קמירס וכו' ע"ס.
�
סיכת
ספו
ג'
�ג
וא'�ומל דחס�מרן טימסוכוס��לס"י לק סזגל�
מס�ס(גס���ס(כס ו(מעסס�.כ' כ' �ר לי�וחנן
�פ
 .סלט
ס(גס סיס סכר�מפךח��� כךגראס�ו
ו� ג�ן ��� כפתרטיס'ס ס(כס�מעסס .וכן רס�
� גוון סיסיו�כר��ס,כס וכמעכס כמ"מ סרכ סכותכ
מזוקר על סרס��פסוק גפיל1ס וגמ"ס ודוק .וסרגל
סמג�ח ��� מ� סימן��� כתביכ� וערי
י�גל סרמג"ס ומרן וע(ל6סס
כ.סת6ן�יןימר ק'ס�
�
פ'רט"י עיין טס
גתכ ר6כ"ן סימן�� � �ו �� ע( לס"י
ספת1ת� סמרו זעת�ת1רס�תכקסס ו:תחלסס וו7לטס

מפס תורת�מת ס'תס כפיסו ��� וגמיטול סגך
�
סעמ.ד�עלס רג( ס�ט' וסגד� תורס�ס6ד'ל ת"ס
והרימב"אבחידושיוומנין דכי שקילומרי
על דברירשיי קורא בשמו מרן
כאשר יראה הרואה :לב)

לו)ראיינ
ן נכלמהבןהיתום פי'
פירושים בשים ומביאראי'
מפירושיו רבינו ישעיה הראשון בספר
המכריע סימן סאו ושאר מקומוה ומזכירו

�

סג' הו.תיס�סר7כ"ו כתס1כס ח� סימן ק"ט טכתכ ב"כ בם'שבלי הלקםכ"יבאינהמקומות.לג)
וו� ג"ח�� גידי
� גזן נען
�ימרפסס"קי טמכפר�ס�נ�ס �� ה"ר שלמה
כע" סי�ס
� פוסק�ותר יט�סמון כע�
ערן גכ" �ח סימן י' גתכ מרפ"י מפרט����
פסקן ע"ס��.
תחמסוע( סחפן�מ�.י נ� מרס� �ח)
הלסיד מהר"ר יוסת
�ך סר �ו ומרן כתג �ס
�סמוך�ותר ע! סס1סק'ס.
פירמון בישראל גדול
כ' עיניך��חיכיט 1לכר ,סרג סג1תג ��� ס;תכ
ס� כון סרכ גסס�ע�ן���ת�ח ועתך �סג1גס שמו עד שכתב הרב מהר"ר יעקב
ילס�עימו עיקר גרתו�סרט ו� כ�ן �� ועומל אלפאנדארי בתשו' שבסוף מניד מראשית
קג(ס נג'וס דרס� �� � כוון�ערן�
� כע�וכ' המהריב"ל ומהרשד"ם ומהרש"ך לגבי
טפ'ר ק6מר' מרן וסר7ג"ו �ס�סמוך�ותל ע(
דידן כהרי"ף והרמב"ם והרא"ש בזמנם
ספסק
� לא)
ונס תגמיד ערוך פ'�ט �ח�ן�� רכ�ס'�ר' וחיבר מהרש"ךד' חלקים מתשובות והחלק
יחנן כ'�מר�ן מר ס(גס סג' געכ� מעש ���.הד' נדפם ומן רב אחר פמירהו .והוא
�� עד �מ,ג�6גו ס�ס�מערס ��.גפת מרן היה בסוף ימי מרן כמדע מסדר זמנים.

עי

הכהן

מהרגם"ך

וסרדג"ו וסרם
חוגר דרט� כו:ת�1סרס
גו
�מסכק"סס ולעה זקנת מהרש"ך היו צמחי"ם בצאהפ
תס
�
�גוון גךנר'וסס
י�מעטם .מלל"ג סר�ף�סר
ן ומהר"מ מלמד�
וטלרמהגריסי;תכי:סו�ס�ת.סן סקס�מעסס ומסרוס מהרח"ש ומהריש חייו
��פס�כור�סורות מטפט כתוב��.ן�ס חס
�רתוןג �ט) מהר"ר וצלמה כלאץ הובאה
ח"ו�� טמן מ:ס�1רס� כ' סו 6ט,מ� 1
תשובתו
ד
"
ח
ב
שבתשב"ץ
יגרם ס,כס�עטטס�סר' סו 6גמכ�ר �� .ג6סר
נמור ראשון סימן כ�
לס"י גותכ כפירוט �עמך�� גמז כ6ס1ר וסתר
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בהר"ר

י תבית�ר
�ת .כמק"ן לרס"י נפטר ט' תתס"ס כן ע"ס סו'ס
�
ל)�עמ"ס גסגס מער"ן הגתימס
לא) ���ע.ר�ן לס"ס � גת 3גן ע"ט,וכן כסמ"ג �ת �� וכסוייתח�יק"ד וק"ג וכס"ס לגרת כקורת
יעכ"ןי וגן סר�ס סקנס ב"פ כקת ערס�י
� מפרס סלכריס�י'כ
���� 6חותר כג( ע1ו�תי�מ�נ
מ� ���סנ.ע דרך�טו�
לב)
�ועש סי' � וילך�� ו
ף מס'
לסתי'חלמגן'רו סל�ר"ת וכרסג"ס גס' מיסרע"פסס"יטלתרס�סקלמך"רט":ב יכסנס"מסי
סגה ירילעססי
לתן
ייי
�
לג)יט' גודסס כללסי

�תפיי

מרייירגיי

ג5י
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נדולים

מערכת
מ) טהך"ך שטמה אב"דיק"ק לבוב
ציין מערכת סמסגס
� לד)
ח�

מ� מהא"שלאנייתו�סי' מסר"ר
�ל�
סמו��ג�דו)
מ�כמהרייךהרו נכד מהרש"לה,קן
יד מהרח"ש חיבר
תלמי
שו"ה והיהה מנוחהו שנה השצ"ה בן
�
נ"ב שנה
מנ) כמהך"ש הלדי ההנו�של הרב
יהונהן גאלאנמיבנו של
הרב המקובל מהר"ר בנימן היה אב"ד
באיומיר בזמןהיב ישראלבן הרב כנה"ג,
ם בכ"י לי) והרבה
חיבר ס' שי"ה יה
השובוה מהםהעהיק הרביד אהרןבמפריו
שהיה אביו�של רבו הרב בנימן ,ומורנו
הרב בהי כהונה ח"ב בס' הגם מ,כירו
לשבח בשם מהרש"ל מארי דאהרא:

הלויהיקנן

�עיין�נ
מי) מהר"ש
�
חרוק בח"כ)�י
מס) כמהך"ך שלמה מלךט*דן רב
אחדב,מן הרשב"א כאשר
הראה בשוט הרשב"א ח"ג סי' נ� ואני
ראיתי קובץ כ"י ישן נושן ובו פסקים
ן אן
ממהר"ר שלמה מלונדון והבאתי די
ממנו כברכייוסף א"ה מימן א' אותי"ד

מו)

ע"ש�

כזהך"ך שלמהלדךיא
רשיי

מגזע

שיצא מהתנא ר'

יוחנן הסנדלר דור ד' לר"ג הזקן .כ"כ
בשו"ת מהרש"ל שנתחדש .בדפוס .והוא
היה בזמן מרן ומורים ונ,הר"י צונצין
ומהר"מ פגדובה .לח) וחיבר חבור על
ההורה והשנותעל הראב � כ כ בשו"ת

צב

הנו' חדשים מקרובבאוובים ש"שקדושין.
ועוד כתב שם שחיבר עלהרי"ף והרא"ש
והמור .וחיבר ים של שלמה על ההלמוד
ונדלם על מסכתוה ביצה יבמות קדושין
קמא חולין .ואין ס' ים של שלמה שו"ת
כמ"ש קורא הדורוה ,והיבר שו"ת ונדפסו
זה פעמים .וחיבר באורים לסמ"ג ושערי
דורא .וחיבר חכמת שלמה על הש"ס
ונם געסס � כ5י5ס�חד ם�סי"פ�סר5יק
ס �מ 7וממכיס
כ� גרקטן וסעור מטסיכי
סווטתת 6כמססטותוגריויקיר מסיךג:וריס
עידן�עידגיןוסוף סוכריטחין�רמ"ז כמקרמת
� ס( סלמס סהרחו�ומן הסמים כגריחס.
ובביאוריו לשערי דורא משיג על מור"ם
בהורה חמאה דף ו' ודף ז' ודף.ל"ד.
ובהשובוהיו מבואר הויכוח שהיזיל עם
�
מורים
ומבואר הדבר כי רש"ל מרניהו מהר"ש
לוריא ודלא כדמוכח מם
 ,מנן
שאולסי' נ"ח דהרי הוו .ומגדולי תלמידי
מהרש"ל הרב מטה משה והרב משאה
בנימן .ושמעתי שלמד חכמה האמה עם
הרב מהר"ר ישראל סרוק הלסיד רבינו
האר��צ"ל קרובו� .נתבקש מהרש"ל
בישיבה של מעלה שנת של"ג והיתה

מנוחהו כבוד
�
שהוא
מהרש"ל כתבתי לע.ל
מטע
רש"י
וכן כהב סדר הרורוה שיש בידו
מגילת יוחסין שכתב�ן ע"ש דת קי"ד.
וכן ראיתי שכהב הגאון מהרש"ל עצמו
בישיש יבמות פ"ר סי' ל"ג ועל רש"י
יחום בית אבי סמכתי וכו' ע"ש .ונדפס
יש"ש נימין ועמ"ש לעיל מערכת יוו'ד
�
בס"ד�טיין ים כ 5ס(מס �ח �

מ�

כזזקך"ך ושלנמה רב ליבום

מליבלין לט) הוא הגאון
החמיד

�

הגה מנחםציון
חך"ח�� מו6מ�טן ומתמס ס"�גן-ק העכס חתן סגכיר נוכס מ0ס ה"מ���ס�
לדה)) ככססומכ"ססגכ""מזס,
��עלס �� �מס טן סרמכ-ס �����ר6ס כשי�� רפ� רמס ח"ו דאל � תקנ"ז

�
כנו� כסי מערכ'�כ ח� סי' וי ע"ס �עח"כ �ת כי פ"��ן צות�נויד מצחן
לו)��סס� 1מ,כ כ��ן'ק�1תקמיח) גסס�כ בנוס�כן"ק צמיר�כמ"ך ח"ו
�
�
� � גס ס' חבק רמס זכר' ט!מס�הס עמס מחת וגרון וסגסגת סכ'ת
לז)�כסס"ד סכ
לח)�� כ �רמ � �מתח,ס ס
��כ�ק כריסק תמ"ס גס חג ספסמ �ד"ק ח"ו) �ח(מי� מכס יעקם
ק�י,גטן וו
� כ �קתי מיס ט� מ1ר' מסר�ן ככר'סק ברע מטפס ככ'ת סכר מניס�� דריקר���
סטגכר'ס�ת ס6פיק1מן מתחת סכר כסטת סס7ר וכו' ע � �ח"כ ס"�כ�ק�בין��מ"ן י"ג גסיו סעד)
��עתקו מס וס"ק�ק� ען סיר כריסק
ו(פ�ו מ� גססה סריס�ורב גר1מ� ס"ס���� כר1ס��כר
�סי' ח1תס��
�ן
�כ
�� ��� סמיינס ונגן כשו"ת סלמ��קר 6מסר���סטר 6מסרהון'ט�6מסר� מ
ק ק�כר�טם�ת ��
סיר�חק�י� ע� חותם סר�ון ור"ת המס ר' �חק � 0ט� וקר סרכ מו"ס�מ
�ג סכה ר"ת כסס תמס סג�ן מ1סר"ק�ל�י� ע� וכת ס��� קל6ק 6ומריס�מס נס�ס
��� ג'ט
מחס'ן�פ
�
יור�ח' סרמ� ו� סוגרת ��� מח"ק פ"ק�וע� �וח � �� גסגס �ן אסוף מס�
"ע
�
סרכ
לט) ס1כ 6כנתינות עלס�מסר��תיג סוסון���כס�ת מסרס� סט"ט ,וכין מסרס��כרו גסן סם פ6ר
ן �� ס"עת ���6פ' ו'מכ� ,סט�ן סי�ס"ט
�גיי
מגרוןסיג1ס�סנ"מ�וסף גר� סמכ�ס ר'�סק'מ
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מערכת

גרול'ם

ש

החמיד רבו של הרב ב.ת חדש כמ"ש מאד .מא) גם ראיתי בכ"י שחיבר גמרא
הרב ב"ח בריש א"ח ובתשובותיו הנדפסות
� דשייכי לה והוסיף נפך בלשון הלמוד
בפפד"מ סוף מימן פ' ושאר דוכתי
'מובחר הביא וביאר עליה פירוש רחב ובאהלידי גמרא
מק)ממוהר"רוצלמהז
השובתו בתורת חיים זו וברכתי ברוך שחלק וכו� ומהר"ש
עדני במלאכת שלמה כ"י מביא מגמרא
למהרח"ש ח"א ס" מ"ג והז
.ובות
כ'ירס"ההש
י זו ופירושה .והרב שדה יהוש; מזכירו
בכבוד מהרח"ש שם בסוף סי
יש
�
להרב בזרעים
לו הקרמה ושיווים בם' אהבת עולם דפוס
�
קושמנדינא
גי) כפדהך"ך שלכוהעבדלה החלתו
בא
יהום לשלוניקיממוריא"ה
מט)ךננינך ואלמה
ראיתי
בה'�טבל .ה"קמ חלק ב' ולמד עם הרבחיים יהודה ועם הרב כרם
כ"י שמביא מהשובוהיו ונראה שהיה שלמה חמיו .ואח"כ בא לעה"ק ירושלים
בזמנו .ועהה ראיה .בטבלי הלקם ח"ב ת"ו והיה שנים רבות ובסוף היה רב ר"מ
סימן קי"ד שכהב השובה ה"ר שלמה ור"מ ונפמר שנה הת"ץ .וחיבר על ש"ע
ממראני למורי ר' יהודה אחי בר רבי א"א ושו"ת וענינים הרבה ויאיהיםכיי.
� מ)
בנימן הרופא העניו
ונוכר בעוללוה הכרםויד משה וסוף פרי
הארץ ובם' אורים גדולים�
ג) כמוקך"ךשלכמהממראני בן הרב
המבי"םחיבר חבורעל
כמ"שהההורו'א �גו) מהדקך שלמה
תר מרבנן
וקראו מרבדן תורה בישראל
קשישאי בעה"ק חברון ת"ו
עצמו בהקדמהו לשו"ת הרב המבי"ס הלסיר מהריר בצלאל אשכנזי והרב
�
ח"א .ש"ש בהקדמת מהרימ"מ
מהרח"ו�צ"ל ותחלתו מ;ר' תימן מעיר
מב)
אוזל שקורין כנעא .חיבר חבור גדול
ד
ג� כ2דןך"ך שלמה בכירמר
כי על המשניות וקראו מלאכת שלמה .וכתב
�
פי' הסק ס(גזס א"נ)
בהקרמתו שיושבי תימן לא רצו לעלות
גכ)ךנבי כטללהבן הרמכ"ן�טיין
� לביתשני .וחיבר הספר הנוכר שנתשפ"כ.
ר�ג' י"ג :תקרין מניך,גד� והרב חזון נחום כוהב בספריו מ"כ לאחר
גנ) כמןקך"ך שלכנה נרצונו�עיין קדוש וכיוצא .והן הן דברי הרב הנז'
�ך לתר ד� ננס ליס כאשר בחנתי כמה פעמים .ורבו עניניו
יכ" בח"כ)�
אשר שמענו ונרעם מחסידותו ושקידתו
גד) כמוקך"ך שטללהמאנים�ט.יו ת ,בתורהמעוני והגיעלידימפיכ"י שחיבר
 .הרב זלל בהגהת הכקרא כלו ע"ד אור
ריס ,נו' ט,נ" סליי
תורה למהר"םדי לונזאנו .ונם הוא הגיה
�
�
ק'
מ
�סף תטר"גי)
מספרי כ"י וסמה שקיבל מרבוהיו �פי'
גס)ב2דהך"ך
ה
מ
ל
צ
ו
ו
י
י
ל
י
ר
י
ס
'
א
צ
י
י
מ
דהרי�מת כח"כ)�
'
י
ס
ספרד
ר
"
י
ומהרעדים
' עןרא�ט,י .ח,
מ' מזכירו וגם רבינו בצלאל בהשובה גח)כפדןך�צז � מג) ייכף
יסק"ס�
סי' א' מזכירו לשבח .וח פי'
סדריברורעיםליורשוקשללמיים מ
פירוש כופלא על
� מהר"ר שלמה עמאר�ע"�
�
הדרסם�ז�י ממרוו)קיס)
וישנו בעה"ק ירושלים היו כ"י והנאני
רבינו
הנה מנחםציון

על מס' עדיוה שקיבץ מדברי�תלמוד

מכיךאני

עדני

כ"ס � �פיג6ך נתחנף � טס סגדן סוס גסס ��� ע"ג וגן מ"ג��� ג"פ גסס ל� סנ�ן סמס'ד
טפס המס ו� סרגם ט1ע.ן �ג�ת�1טסרט�����ו ורק��
רי הפס ריי'כ1ס
ס רכו ס( סג*ח
��ס'י ג"כ�כ�ק פ1ונ��ס" נקלק
ער"ח��ת סקס)�ס'י נותח(ס כפ"ק קר6ק
�וךקקרי
��6מיס סס�ס ��ס
�
� �ח,ג��� טסרס� � �ס1פ 1ס"�גד"ק �יסמ"ך סג"מ)
מ)�נ�ל כר
ר���� �ת�י ס" ט�
מא)����ת�ן�,טכ"מ סי מסות ����� �קת ר1כ(ס
� ���ק"ט ע"ס:
�� �ט�6ט'�כן ספיר
ספיר סג1סע�
סב)��י
מג) פוכר�ט1גס� גסקלמס �גנס"ג�
�ר�"ח וכס"ס�חס סתרים�ק,ת ח��יפס�1ע(ו�כ� גנתי י;סי1תירגזו
ס�ניקי תקם�ז

י1גי'ן
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ס) לבינן שלמה אמיאר גדול
בתלמירי הרשב"א הזכירו
הרב מהר"מ אלשקר בתשובותיו סי' כ"ה
סי' כ
�
� שחולק על הרא"ש
י הובאה
��כמהך" שלבטה פרס
י תשיבתו במפר אבקה
�
רוכל סימן ר"ח והמכים עמומרן הקדוש
סכ) כמהך"ךיטלמהשיגוז יש
לי
ם
השוכה במפר זרע אנשי
�
כ"י
שלמה
י
ת
פ
ר
צ
ה
סנ)מהריר מיורקה שקיל ומרימעעיטי
ו
הריב"ש בשו"ת שלו סי' שע"ד שע"ה
שע"ז�

סי) כהר"ר שלמה מארו בנו של
מרן היה אהד מרבנןסמוכי
רבני קונשטנדינא בזמן הרבנים מהריר

משה משלם הלוי ומ' יחיאל באסן .כ"כ
הרב מהר"א ן' שנניא בתשובות שבסוף
ספרו דתודין מי' יו"ד .והיה היב מהר"ש
הנז' אהוב נאמן והרב מהריר �זריה
יהושע אחד מרבניאישיר .והיה מהר"ת
הנוכר בר פלוגתיה דמהרימ"מ .ועם כל
זהבענין הנפיחה שהיה רוצה להתיר הרב
מהר"ר עזריה באיזמיר ומהוימ"מ אוסר.
כתב אליו הרב מהריש קארו הנו' אל
הדמה בנפשך שבשביל שאני אהובך
לפחותאתיצבמנגד.כי אני אהיה הראשון
מן המונעים לעשוה הנפיחה בעיר איזמיר
וכו' כמ"ש הרב כנה"ג י"ר סימן מיל
�
הגהב"י אות ר"ץ
מהר"ש קארו .כבר כתבתי בנדפם מערכת
יו"ד אות נ"ה �לן מ' יוסף ק�ו
ס מרן כזניר ה3י 1וכי� שיש�תשובה
י"
ממנו בשעה מהרח"ש .ונם נזכר בשו"ת
רב מהריר יחיאל באסן באיזה מקומות
ומהם בסי' קי"ח שחתם�ל תשובת הרב
�
מהריר יחיאל ע"ש

סם) כטןקך"ך שלמה
�

גדולים

�ע,
�מתרצך
�כן)מהך"ך שרמה
� מד)
רתת�נ כ5ס נח"כ)
סו) נמהך"ש בן הרשב"ץ חיבר
שוה וספר תקון
סופרים מה) ומרן והרב המבי"ם מזכירים
מתשובותיו ומתקון מופרים .גסיה שש
להרמב"ן כמ"ש בתשובותיו סי' רצ"א:
סח) ראינך בטללה בך הלמשת
ראיתי בספר שבלי הלקפ
ח"ב�י שמביאמתשובותיוובסימןע"חמו)
שם השיב ה"ר שלמה בר שמשון לאחד
מתלמידיו
�
כט) במוקך"ך יטלכוה שער ארהב
�ת' סטור סער6די�
ע
ן,
ט)
אברהם
טוב
בן
�ע.יןמנךנ ע�1ה��מזש
גאון
ע
� מהר"ר שם מדבגבאי�עין
�
טיב וחסך נהב)
טנ) מהר"רשםטובעטיי
ה הובאה
תשובתו בספר אבקת רוכל.
�
סימן כיה
כהב
טנ) ךבנינך�טכט
קורא הדורות דףכיב ע"ב
רבזמן הרשב"א היה ת"ר שם מוב פלפ

שרי

ראייניימם

סיךגנוכלכני

ככתוב בתשובות המיוחסות להרמב"ןסי'
קי"י�כ"ל .ואין ראיה משם כי כל אותה
תשובההיא מהיר שם מוב שכהוב בתחלה
�
שאלה�ו נשאלה למהר"ר שם מוב וכו
והתשו' נ"ל שהיא .מהר"ר שם מוב כנראה
ג"כ ממשב; ל'טון התשובה דאינה מתורת
הרשב"א .וא"כ אין ראיה אם המעתיק
הכנים תשובה אחת נתוך תשוב.ת הכדול
להוכיח שהיה בוטנו �ד שכתב הרב
כנה"נ ה"מסי' קפ"א על תשובוה מהר"ם
שבהוך תשובות הרשב"א עש"ב .ולי
נראה דמה שכתוב בהשובוה
ני
ה
מות הר"ר שם מוב פלס צ"ל ה"ר
וח
יו
די
המ
ה
חשב שהוא מ'
ת
ו
י
ה
ו
א
ד
ו
כ
ל
פ
ש"מ
שלימל�עיין והרב הזה הביאו כ"י
ארחות חיים כמ"ש מרן
הנה מנחםציון

�
�עי
ב~ץ

טד) וגן ס' ס,זס ס5כ1ת�כ�ת 1נטן ס" גס�� סט�ןסיס

ל��יקהו%

צג

מיג
� ס6נ1גיק�1ט�כ��� טכר�

ג�ל�

סון)�גקר�6גןגטין מס'ג1ג� תלמיד סלסכ�

כסטני

�רייייי"ל�
י�ריי
�גז

�ור� ג"כ ט1לר1ס כקג,ס

מ1י
גדף סמ6ס סל6ס�ס וכס"ס טמרת עריסגזה
ן עגו זמ� סגנות ענת
�
1י
רז
יט

נסמ"ס כתר ס"ס ,וסק

�
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מעיכת

ש

גדורם

בב"י י"ר סיטן נ"ו כהוב בא"ח בשם וסמכתי תוקג'סט1יוי�גפ�תיוסס5י�5יסר6נ
הרש"ם פלכו ע"ש והיה אחר הרשב"א מכמס קרות ונס נמכטכ מן כ 5יקר ר6תס
נימצאתי בשו"ת הרשב"א ד'ישן באוהיוה עיני פעמותיו�ס�ת יסר� זי"ע .ות"ס
ככניסתך
מרובעוה בתשובוה הרשב"א של השחוק
הידוע שהוא בח"א סימן השנ"ה ושם
בדפוס ישן היא בסי' ד' ויש בה הידוש
שכחוב שם וז"ל מיהו אם התירו נראה
לרשב"א ז"ל שמה שעשו עשוי בדיעבד
וה"ר שם טוב פלכו נ"ר אומר שלא הוהר
בדיעבדוהוכיח בראיוהעכ"ל .ומזה מוכח

שהיה אחר הרשב"א אלא דאפשר דהיה
בזמן הרשב"אוהאריךימים אחיהרשב"א.
ועיין עוד שס כהשובות הרשב"א אוהיוה
�
מרובעות סימן קל"ב
ואחר זמן רב ראיתי למרן בב"י י"ד סי'

ןניניכר סו 6דרך ס�ס .רסגיסת6
דכי דגר כשמר סרס סיס כערי ככ 5ונס
�
סמוך �מסק
ט� מהר"ר וכמואלאבוהב אב"ד
בקק"י ויניציא מט) הוא
הקרוש בזמן הרב גדולי תרומה והרב
כנה"גורבני דורםחיבר שו"תדבר שמוא
�
וספר הזכרונוה
טז) השר שמואל אבארבאניל�סיין
�
רס לדך כח"ג)
טח) ר:בינך�טכמך
�ל בר אהרן הכהן
בשם הר' משה ממגנצא.
�
שבלי הלקם שבלה קמ"פ
טס) שהנ"ך�טמךאלאוזידא מגורי
האר"י זצ"ל .כהכ מסרח"ו
�� ססו 6וזכרם היקי נערכי .וחיבר נחם
דמעה מדרש שמואל אגרה שמואל על
רוה .ובספר שבחי האר"י �שם מזכירו
בשני ענינים .ואחר סילוק רבינו האר"י
זצ"ל למד עם מהרח"ו דרך האמה עם
שאר תלמידי האר"י .ויש כידי שטר
ההנאים שהתנהעטהם מהרח"וכדיללסרם
� חתימת ידם קדש עצמה:

רכ"ח שהביא משם קצור השובת
הרשב"א לשון הנז' שכהוב בהשובות
באותיור; מרובעות רק שמרן העתיק היה
נראה להרשב"א .ומזה דקדק הרב כנה"ג
שם הגהת ב"י אות רנ"ט שאף רשב"א
כשראה מעש הרש"ט חזר בו דאי לא"ה
ל נראה להרשב"א לא היה נראה
הייק
וכו' ע"ש ועהה ראיה' שכ"כ בהשובוהיו
איה סןמן א' דף ד' ע"רע"ש .ולי הצעיר
אין הלשון מורה דהרשב"א חור בו מכח
רברי הרש"מ .ותו דמשמע לי יוהר
שהרש"טהיהאחר הרשב"אותודבהשיבוה
ה
שבאוהיוה מרובעוה אין כתוב היה נרא
השובוה פ) מהרישאוטולינגו�טיין קרים
אלא כהוב נראה .גם קובץ
�
ג6חג :נח"נ)
שבאוהיוה מרובעות נמצא אהו בכ"י ושם
גם כן כתוב נראה ולא היה נראה� פ� מהר"ר וכמואל
מופלא אב"ד רק"ק
טן) דתך1ב שם
כר יוסף אכן אוסמרא שנה שע"ונ) חיבר חידושי הלכות
סתנקס
ה
ר
י
ק
ל
פ
ן
י
י
ע
�
על רוב התלמוד ולאורו הלכוכלמעייני
� מח)
נחר)
הגמרא והתוספות ושמעתיה לפום רבנן
כס) כ~הך"ך שמדאל �אבו חצירו) והלמידיהוןובפרםבגלילוהאשכנזוהמערב
איש אלהים קדוש היה לא זזו מחבבו וכל עסקם בו .נא) וגם
מתבודד בכנישהא דבי נובר בתיר הנקראת חיבר חידושי אגדוה וממנןיקחו הדרשנים
עד היום גובאר .ולרוב פרישוהו כדרכי ובתלי הפרשי"םהדביקוהיליסודדרושיהם.
�
וגם אני שטעוני שיש לו שוויה
העה"ז קורין לו רב שמואל אבו חצירי.

קירב

אידיש יב

הנה
6מגנכ.חרם�צויפוסן� גס סי מורס סמ1רס�ס'יע,
מח)�כסס� סכ�י 1סי ועות ססיו1ס1ס.ס�וסי

�� מג�
ט

�גרת �����סכ ממג�וס ��� סי�ר' סיגנן��סס �� עט ס
�
� ע��ח�
מט) ח"ן זמר ר"ת�� ת � �כמק� רקת .כ'���
�
ן �קר 6ר"ל�ן,ם ע"ר חמ1ת 1סגג'רס ססחויק
נ) גסיי תת'נות 1ממו
�כע(,ל נמ�ס יס� סקי ו"ן�כד"ק�וכיי
�� חתן סג�ן כע"ס
�ת 1כס1ו� �תק �גד"ק חע!ת�6גיין��סטר��6מ-ך מקס-ק סי�ס� ס
ס
ת� ע"ט�ק�גסיי �� ג"כ סר"ס ��� ��� רפ"ג דס:סלל.ן�גסגס כגי
וגרון ממס�עס�ת�ס�ח
ימסגר סם �נר6ס�ס ה" ס.ן �� קר6ק 6תמ"ס כסי�סוח"ן �� �מת1ך��ן מסר"ס �ג(ץ כתיי�ס"ס
� ע"ס�וע' סערת�כס"ס ס"ת�ה.ס ת"ס)
�
רקס �� �תס טפ,פו
נא)�דפס ב"פ וגן כתוך סס"ס וגס עס מלכס חיי�סגס1ת ע!י 1גתו תפ6רת��� ס1ר6ת לעס קרג ,ר6ס.
�
מ1ק' סגרי"ג�סגר� ו�ר כלס סגסגת טן ת"�גד1ת�סג"מ יסט" ס"קוג
�

�י
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מערכת

ש

גחולים

צד

פג) ב~הך"ך שמשאל בן אלבאז�סי' בשו"ת משפמים
�ישרים והיה הלסיר הרב
טז וסדר כח"כ)נ
ומהר"ש גאון הוא רבו של בעל סורה
פנ)כמדזך"ך
אלנאזימקנדיא
�
צרק ותהנו הרב חנניה טאימאצק
ר
ב
י
ח
,
י
ע
�
ר
פ
ס
ל
ע
ה
ו
מ
ו
ח
נ
ת
ל
א
יראים ושיפות ושו"ת ולאנדפסו .ובספר �� ה"ר שמךאר
עסיס
�
רמוג.ס נח�
אליםעמודל'הפליג בשבח
הרבוותחבוולרדיוו.ת �נ) כהר"ר שמואר
ונרפטבויניציא קונמרסקמן ושמ
אחר מרבני ירושלים
ארם בשנת הש"ס ובו פסק על דרךימין
ופסק אחרעלנגנב המשכון ורוצהלהחרים ת"ו .וכברראיוני כתבישן אשר חהומים
סתם .וחיברתולדות אדם דור ודורוחכמיו בורכנןקרישירבני ירושלים ברורעוקפני
משנת שם"נ ומעלה� .זס סק1גטרס סיגו פנינו וזה סרר חהימהם :מהר"שאלגאזי
�י וכרגע גר6ס�י עם כעליועזיו � ראשון ומהר"ש גארמיואן הנו' שני והרב
ט
ירפסו .נב) ימד' סכרי רקתי כטס דגריס המג"ן שלישי ומהר"י חאגיו כעל ,עץ
סיס לססיכ עליו מרכס .יכפסק חיים רביעי ומהר"ר יצחק בימון חמישי.
י
י
רוךרוח
זר
כ
ין�רן רעסס כגר6ס מספר דרך והרב מהר"ש גארמיואן הפליא לעשות
מ
י
ההלמוד
ת
ו
ט
י
ש
ש
י
ו
ל
כ
ל
ע
מסכתות שעשה
ימין �סרכ מסך"י ס6מינ"ס �ח1רת חיים
מהדורא בהרא ופי' לזרעים וטהרוה.
לסרכ תסרה"ס ח"נ�
וראיהי שימה על�� ברכות להרבז"ל
סד) ולבינך
בן רבינו אלחנן שפי' כל הגמרא ע"ר האמת וכל הספר
בן רבינו יצחק ,הובאה מהשימההנז'הכל ער"ה,וררושים ארבעים
תשובחו בהשובות מהר"מ ד"פסי' הקמ"ו חמשים בכל פרשה וכאורים לד' מורים
סיין רכינו �חגן)
�
ושו"ה .גם כל מפריהפיסקים שלו מורים
ופוסקים ראשונים ואחרונים כל הגליונות
פס) בזהך"שמיל'ךיאלטונא
�ע" מלאים מכהיבוהיו .דבר פלא אשר פעל
�
תק1ס סתו��ח �
ועשה .ובעוה"ר לא יצא לאור הדפוס
סו) ושכשינךקשכזךאל
�עי' שום ספר .וכמה כהיבוה מהרב ברוב
�
'
ע
ו
�
סרךס�וף
)
י
"
ס
ר
הזמןאבדורי אבדודאלה מפה ואלה משה.
ו
א
ב
ר
י
ע
צ
ה
ה
ט
י
ש
חילין ובכורות
�עי'מוט ואני
פז) כפהך"ךשמךאל
לידי
�נג)
ופי' קצתזרעים ומהרוהמכ"י הרבזלה"ה
ססג' נח"נ)
וראיהי הרבה מכהיבוהיו .גם ראיהי ספר
רשווד
פמן רקדנן וטמךאל בר ב
 ,שו"ת מהרב שבחי גארמיואן ואמרו שהוא
ח
ב
הובאה תשובהו
�
אחיו של הרב זלה"ה
מהר"ם ד"פ סי' תשנ"ה וכן השובתו מהר"ש גארמיזאן החלתו
ר
י
ע
מ
ה
י
ה
שלוניקי ובא לעה"ק ירושלים�
בסימן תשפ"מ וכתשובה מהר"ם הקצרות
�
סימן קס"ג
וכבר כהבתי לעיל מה שהפליא לכתוב
סט) בפהך"ך שמואל בכמהר"ר ברוך בשימוה וחירושים ודרושים דבר פלא
הובאה השובתו בספר ולא יצא לאור מכתביו העצומים כלל.
� ואני ראיהי כ"י מלא על כל גדוהיו
תורת חיים למהרח"ש ח"ג סימן צ"א
מחידושנו וכן תשובות מהרש"ך ואיזה
� כפהך"שנארק בנמן מהרח"ש והרב אחרונים כלם מלאים בכ"י הקרושה
פני משה ורבני דורם חיבר מחידושיו ורומז שם שמותספריו שחיבר
חבורעלח"ם בפלפולעצום והרבהלהשיב רבים מאד .והרב פר"ח מזכירו בסימן
תר"ו
�
תשובות למאות ולא נדפם אלא חלק
רגיל
.נר)
יעקב הכהן תלמיד הרב מהר"ש יונה

קדמיאל

גאריקי
גארמיזאז

וצביאל

ביבינבורנ
בכרך

הגה מנחםציון

�
נב)�נסס"ד סיס � גס סי קג�ת שסף
נג)�מס�ת ח��כי1
ר�ר6ס דס.י��ק��כלסס טמ ��ס� לג בק"ק ט1לכין קע(ין �ילמייס�6נכלח 1עפני
חשת ס �ק גיע גדלך גן כוס גגפל
ךכין כיו]ע;כ6ך ���גגלג�גי�חוךס
י
ג
ס
ל
�
����� וגן
���
ל5ית' תת� כגו מטס �� ס1כ1ת גד�ת�ד� סמ"ג) וגס חת'טת 1סטרן����גלסס סמ� נכרך
�
נד)�ג� ס' תקו�גט"ס כ"ס פג' סקס

�
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מערכת

�

ש

�נ) רבינך שמואלבזרבינו דוד

מביא דבריו הרב שבלי
�
הלקם בשבלת רע"ח נה) ושאר דוכהי
�י) מהר"ר שמוארברדור חלאוו
היה מריץ אגרוהיו ושואל
ושקיל ומרי עם הרשב"ץ בכמה רובתי
ומהם בח"א פיתן ס"ד סימן ס� סי' קיא
והנמשך עד סימן קי"ר סימןקכ"ז והנמשך
סימן קל"ה והנמשך סימן קמ"מ ושאר
מקומוה וח"ב מימן.נ"ו סימן מ"ב ומימן
צ' ושאר מקומות ובא.וה השובוה מזכיר
לבנורבי דוד ובתשובוה הרשב"ש בכמה,
מקומית מזכיר נכדו
�
ד
ו
ד
�כ) ראינן שמואל בר הלוי
בפסקימהר"מריקאנמימביא
הוראתו מימן קע"מ :נו)

�� מהרייך

שמדארהיקי
א�טיין

זקוקין דגיר 6וכטורין ��
ק"כ)�

�� זקךנניטכזרא
ךדאלאנסי�ע"מ'
� הכיכ� גז)
יטקכ

�ח) נמו:ך"ך זטכמך4שכ 4ד4י דיד�קש

נרגלים

מערכה ועד אחרגן הכריע אבי התעודה
הרב מהרח"ש רלא תנשא ואם נשאת לא
הצא .והפליא עצה�הגדיל הושיה על
השובותהרבמהרימ"מומהר"שן'וילייסיד.
סרהוב בריש השובות מהרח"ש לא"ח
אחר קונמרם עיגונא ע"ש באריכות גדול:
ק)
שכמך4שגך
�טיי1
�
יי
4ך"ינס)י
ערוק4י
מהרב קיט .ו
גח
�
א נזנר
ק� מהר"ר שמואלז'וירנ
בתשובוה מרן הקדוש
אבקה רוכל סימן פ"ו פיח וחתום עם
הרבנים מימן קנ"הי ועמ"ש עליו הרב
המבי"ס בהוכחת מגולה על דבריו בחלק
ראשון מימן רמ"ח ועי' ס.מן רמ"ג ורמ"ה
ושאר מקומוה .והזכירו מרן בכ"מ פ"א
�
דק"ש
קנ) נמדקך"ךשכקראלחייד
ז ברברתיה
דמהרשר"ם הלמיה הרב
לחם משנה וחבר למהרח"ש והלמיד
מהריש חייון מהריש ברוה .חיבר בני
שמואל ביאוי על קצת הל' ח"מ וקצת
שויה ומהרש"ךמסכיםבאיזהמתשובותיו:
קנ) כזדןך"ךשכזךאך בן מהרח"ו�ע'
�
מ' חיים ויטלל)

רבינו בצלאלבספרשימה
מקובצה מציעא מביא חידושים ממנו.
ומחובר למפר הנמצא
ס
מהרמב"םלוננדיפקי קי) מהר"ר שמואלחכים יקורין
'
ז
נ
ה
ש
א
ד
פי' איכה למהד"ש וי
ש
ב
לו מהר"ש חקאן הלוי*
שנת וישים מדברה כעדן :נח)
ב
ר
ר
ב
פלוגהיה דמהר"י בי
ומהר"י
א' מאימאצק ומין נב"י הביאו נשם מהר"ש
�ט) מהר"רשמוארז'
המיוחד ברבני קושמנדינא חכים .נט) ויש לו השובות בשו"ת הרב
בר פלוגתיה דררב מהרימ"מ ויש לו מהר~נ"ח והוזכר י�ו"ת הרב המביץ

וילייםיר

השובוה בשו"ת מהר"ם די בומון ובשו"ת
פני משה ומהם ח"א סימן ך"ב .והוא
אשר יצא לקראת נשק וחלק על מהרימ"מ
בגח מוכ"ה שהיו בו גמגומים הרבה

והכשירו הרב מהרימ"מ ונשאה והרב
מהר"ש ן' וילייסיר השיג על מהרים"מ
והעלה ראפי' אם נשאה הצא ,ורבו כמו
רבו פסקי רבני ישראל מערכה לקראה

גה) �� הדפס כ� י"ג
�
�
נו) וגן גס�ס ��
נז)��ד ס' ק�ס בפטר טס

ובטן שארית יהודה .והוא הדפים תשובות
הריב"ש בקושמנדינא וישלו קצה הנהות
שם בדפום ונם בחי' שבת להרשב*א
יש קצת הגהות ממנו .והרב כנה"ג מביא
משמו כמה הירושים והגהות בכמה
�
מקומוה
ומרן בב"י ח"מ סימן ל"ו הביא דברי
מהרייבי רב ז"ל ימ"שעליו הר"ש

הגה מנחםציון

גלי

למט �ט�ע��ח
"י�ח"�ן��גטועסס ג� טקר 6גטו �� גת1גס נפג'גדעיי
גפי ממסורס��ר��ז1ס 1וס1רי�סו
�
סדם סר��כ1סכ סר���ל�ס'�סר� גגו ו
מ
ק
סיקרי
�
טת.גס ט"מ
�
���טל1ת טס1ר1ת קלי�גלסס
נה) וגס שחוגר�טסט ס'
(
ג
ו
ל
�ס�ס�ת סר�ס�חטת�סריס גוגל נסס טסל"ס חמס ט"מ � ט"מ גסס�
נט)��� ��ת�גקת
פסלת מקם סקי סעתיק 1גטע1ת�ס'פ מספת" ע"ס וע( סטחגל �ע �טוגיל 1פעם סג'ת גסט1ך סי'
�
�
ק"ו נסס טסל� חקתןסי

עי
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מערכת

נרחקים

ש

חכים במחילה אין פי' דברי המור כן
וכו� והרב המכי"מ ח"ב סי' ס"ז כוזב
רקושית הר"ש חכים אינה קושיא וסיים
ושל מה שאני תמיה הוא מבע"ס בית
� ועל כיוצא
יוסף הלסיד הרב �ל וכו
בזה נאמריאמרו רבן דקרו עכ"ל .והרוצה
לעמוד בדבר יראה שאין הימה על מרן
כמ"ש הרב כנה"ג שם סיף סימן ל"ו.
ועיין מ"ש מרן בבדק הבית ואכמ"ל:
קם) ךננינן ושכמראך החמיך�סיין
�גי חנ2זך כעג מסך
ר
סריקה)� מ)

קו) רננ�טכחדאך בן חפני גדגדן

חמיו של רבינו האי חיבר
כמה סכרים והיבר שערים .מא) ואפשר
שכאיטר הרא�ונים כתבים משם השערים
וכל ימצא בשליי רב אלפס נוונו על
השערים הנז
� כ"כ כנה"ג י"ד סי' מ"ג
הגהב"י אית ו
� ובם' שבלי הלקם כתב
משערי ברכות לרב שמואל ן' חפני .גם
חיבר פירושים יהיטובות בלשון�רבי
�
ת,
קי)
הקאן

מהריקם
הרוי
�ע"י
ק� מהריר שמואר טאיטאצק

חיבר הרבה שעהוחיבורים
ולא נדפס כ"א מעם מזעיר בס' שאריה
�
יהודה והיה בזמן מהרש"ךומהר"י אדרבי
נמ' יוסף איש
קט) מהר"ר
לובלין�עיין�הסדכ�ח-כ�

שמדאל
קי) מהרייר שמואריפהאשכנזי

אחר מרבני קושטנרינא

בזמן מהרשר"ם ומהראנ"ח ומהריטןץ
וחיבר יפה תאר �ל מדרש רבה ולא
נרפס על במרכר ורברים .ונרפס יפה
ענף יפה קול על מדרש המגילות חוץ
מקהלת ,ויפה מראה על אגדות ירושלמי,
יפה עינים דרושים .וחיבר ביה דין יפה

צה

משו"ה וס' יפה לבדיקה ויש בספרי
האחרונים קצת השובוה מהרב .נם הרב
כנה"ג מביא איזה חירושים ממנו .וכהב
ביפה תאר ויקרארי.ט פ' כ"ח ומורי הרב
� מב)
ר' יוסף ן' לב תיר'ן �ש
קי� מטדקך"ך שמדאר יצחק אחד
מרבנ .שלוניקי אביר
הרועים סג) בזמן הרב כרם שלמה חיבר
שו"ת נאמן שמואל ום' ארוחת המיד.
וקצתדזידושיונדפסו במפראורייןתליתאי:
קיכ)כמהרירושמואלב; כמה"ר יצחק
הובאה משיבהו בס' תוית
חי-ם להרב מהרח"ש ח"ק ב' ס-מן ם"ז
�
ובתשו' מהרח"ש לאייה סימן כ"ד
נ שהדאר הכהן�טנוגי)
קינ) ותך:

עיין כג"ח�מטה( תכף)
�
קין) כחדלך ך שמואל כ"ץ �נכד
�מו"נ
ע"�קט
הממ"ע
�
ד,
�ס
ה�
קטי) מהך'שלאכייאדך בזמן מהרים

אלשיך ומהרח"ו
ומהרימ"מ חיבר כלי חמדה�ה"ה .כלי
יקר על נ"ר ,כלי פז על ישעיה ונרפס,י
ולוד הי"ל כלי גולה .מה) ונכדיו הרב
מהר"ש ראנייאדו אב"ד בק"ק נא אמון
והרב מהר"ש לאנ.יאדו באתריה דסר
�
ראש על אריץ
קטז) רן שמודאך
ומוירמישא)
ך
�
עין נס ע"נ גק(יס בח"כ)
תלמידהרב
קיי)מהר'רשמואר
ט"ז אברק"ק בומבורג סו)
חיבר נחלה שבעה הקון שפרות וחיבר
מהרורא בהרא ,עוד �טו"ת נחלה שבעה
ח"ב ושקיל וטרי ומהוכח עם הגאון ברכת
הזבח והגאון מה'יאיר חיים בכרך השיג
עליו בתשובה שבסיף חום השני ,והרב
נהנז'

הדדי
הרוי

הגה מנחםציון

�
ס) ת"ס גס ר� סחס.ד
מא)�גסס"ד טע!ס�1גסוס לכ' ר"ל לגסן כן חס� ע"ס�סנ�� ס� ס' מקראות וס' טקמ ומטלר ��
כגר��ע�ס' מקח �טטגל רק�תתר רסזג סו� 6ג7פס געת עט סג"מ�קרות מגרס גסס זר�ס3
י�� תתה
�
��� גע( סמן רוקח� ��� מס'�סר גר1מ' נמ� עמר ס' מירסיס�סר מ" ס
�
סב)�כ"ס�קס!ת ר3ס ע"פ סבת נתור�ג� ג(קוע'�ס"ת ע"פ
�
סג) �ל י!תקי וג"ס כספריו למעין מס
�
סד) וסע גקר 6כ"ס פעג.ס

מירס

מה) וע"ג מגוסו געי ספר
��ס גסס סרר גע! סג!יס גסח.
י סי טכקס ס' עסית וסי
י
ק
ס
ס1ח"ט�כט"ס גספרי1
���
סעת1גס גטח�פ'ס ס��ועט"ס גת"ג מס
סו) וכן ס" ח(מ� לסג"מ סעפע��� וגע-ס גס' רם
� ג' ג��גסגסי טין מס�

עי

ק1ג

�
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�

מערכת

ש

הנז' השיג עליו במניב .אך הגאון הנז'
דעכנה להשיב ולו יאי"ר חגרמהניווקרני
ראם קרניו בהם ינגח להעמיד השגוהיו
על הלם .כמבואר בריש ספרו הבהיר
�
חווה יאיר
ך
קיר) כפוקן יטב~דא
הלטנ.הביא
פ
ו
השובוהי בם'
משה
ח"א סימןי"א וח"בסימן ב"ח וסימן נעח
וסימן נ"ט .ועיין מ"ש הרב מה' יוסף
קצבי על השונה מהר"ש הלוי אשר בפ"מ

ח"א סימן י"א במפר רב יוסף סימן
והרב מה' שמואלהלוי הנז' הוא הלמיד
הרב מהר"י ממראני ז"ל והוא רבו של
הרב הגדול מהר"י רוזאניס ז"ל כמ"ש
הרב ז"ל נמשנה למלך פ' כ"ט דמכירה
ועל גם מורן הרב מהריש הלו .כך היה
מלמדנו וכו' ע"ש
�
קיט) כזך
� זצכזראלקולרי תבירו ובן
גילו של הרבמהר"י רוזאניס
הנזכר כאשר ידענו מפום רבנן קרישי.
והוא שקיל ומרי עם הרב משנה למלך
בה' אישוה .כנראה שהיה נכדו של הרב
� ועמ"ש בח"א
מהר"ש הלוי רבו הנו
ן מס'
מערכת יו"ד אות מ"ב בס"ד�.עיי
יגהק סלי)�
יממנמוולא
קי)רבינוושמוארברדד
בן אחותו של רבינו משה
הדרשן .מז) פי' דבר' הימים ב' סימן ה'
�
ואינו מרשיי כמ"ש בח"א�טיין רס"י)
קכ� רשבן"בן בן בהו והלמירו של
אחיו של ר"ה
והיו בעיר רומרוג כמ"ש הראב"ד בספר
הקבלה על ר"ת רבינו יעקב מרומרוג .מח)
וכ"כ במפהחוה המים רעים סוף הלכוה
חמץ פסקידינין לרבינו שמואל סרומרוג
הוא רשב"ם .וכן כהב הרשב"ץ בתשובה
ח"ג סימן רמיו ררשב"ם הוא ר"ש בר
מאיר מרומרוגשהיהממקום רומרוגוחיבר
פי' בהלמוד .סט) וזה נעלם מהרב בית
דוד א"ה סימן קע"ה דחשב דרשב"ם
ור"ש מרומרוג הרי הוו
�
ח�

��

גולים

רשב"ם פירש ההורה בררך פשט וכהב
ריש פ' וישב שאמר לרש"י מר
זקנו לפרש פי' יותר פשוט ואמרלורש"י
שהיה בדעהו לעשוהו .ונדפס ספר קרן
שמואל פי' לפירושו
�
כהבו הגהות מין' סוף ספר אהבה על
סדר ההפלה ועל רשב"ם אשר
כהב על לשון האלפם אני שמואל מוסיף
וכו'ע"ש .ויש במשמע קצה שכהב רשב"ם
הגהות על הרי"ף וכן משמע קצת שעשה
ר"ת הגהות על הרי"ף ממ"ש הסמ"ג
כמש"ל מערכה יו"ד בס"ד�,עיין ס�ף
�
ד"ס ודע סורגת וכי)
רשב"ם לא היה מגביהעיניו .ופעם היה
רוצה לעלוה בקרון שהיו בו סוס
ופרד ונזדמן שם אחיו רבינו הם ואמר
לו שא מרום עיניך מום ופרר לקראהך.
�
הגהות מרדכי סוף עירובין
קככ) כ~דןרשך"ם תלמיד מהרלנ"ה
ומהר"י מאימאצק
בזמןמרןומהריב"לוסיעתםוהגיע לגבורות
זקן ויושב בישיבה ,וחיבר תשו' במדר
ארבעה מורים .ויש שני חלקים בדפוס
קדוםוהםמעורפיןורפוסרע.וכלהפומק.ם
מה שרומזים הם על התשו' שבמדר ד'
מורים .ואוחם שני קובצים נתבמלו כלא
היו לפי שהן כלולות בנדפמוה אח"כ על
מדר ד' מורים .וכנראה שנעלם זה ממדר
הדורות דף קע"ז ע"ב ,אך הרב מהר"א
די בוילון בתשו' שכהב קודם שנדפס
על סדר ד' טורים רומז על הראשונות.
וכהב מהרשד"ם כתב הוכחה לרבני צפת
ומכללם מדן כמ"ש כהשובוהיו י"ד סי'
פ"ו .ומגרולי חביריו סהר"ם מאמאלון
ומהר"י�אדרבי .ומגדולי הלמידיו הרב
לחם משנה והרב עצמוה יוסף ,ונכדו
מהר"ש חייון וריב לו עם מהר"י ממום
כמו שתראה בהשו' מרן ספר אבקה רוכל
בסופן .ומלבדהשובוה'ודרשותיו הנדפסות
ראיהי כמה שיטוה על הגמ' מהרב ז"ל

הנה מנחםציון

� ע)
כ"י

רבינו

טז) ט"מ���� רג� ס(טס גן�חי סל"ס מלרסן סי זגגי סיטים � ס" ד'�ן��יפס כ' סי' ג' וי"ג
�
ת סי' גחל ע"ס�טסגס טסר�פ)
גמ סיחרירי
סח)�כ� לכ'ג �� 1גשר געס"נ ��
�
ע"ס
סט)�� זט� גידיה וק�טסי���ס
י ��� כס"ס �י(ג 6גס(יט1ת�טי'�תס�ס גדטם גס' תקג"ו
תג
ו"
גג
�
�
וכסות תקעת גס עם ג�ר וסגם�ח�
ש גס�זטס פסק' מסלסלים גו� דחיס ססח1דסיס טת1ך חקק סתת ס��ס6י1ג'ק 1תקט"ח�
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מערכת

נדךלים

ש

קכנ) ךבךנך קטמך�ל כנך כמנחם
הובאה השובחו בתשובה
� ונראה שהוא
מהר"מ הקצרות סימן פ
רבו של מהר"ם כמ"ש בהוס' יומא שהם
ממהר"ם דף מ' מירי הר"ש בר מנחם.
ובחיטובה מהר"ם ד"פ סימן קכ"ח וקכ"ם
השיב לו רבינו חיים בן חפץ זהבועיין
�
סימן של"ם

כקכד) בןךקך"ך וטכןןאן 8בכמה' משה
ן' ברוך תלמיד הרב
מהרישחייוןז"ל והובאה השובחי בשו"ה
מהרחיש א"ה אשר עם קונמרם עיגונא

�
סימן ח"י

קכס) דקורכם הכרגיל ך' שטנאך
בןהנבר' משהמלג'ווירי
חיבר חבורים רבים בכל חכמה ובכל
מלאכה .ומהם ספר הנורא קראו קץ
להכונהלהיוהו הגליה מה שאפשר לפרש
בו בדרך נכונה .וס' המלך וס' עשרה
דברים .כל אלה ספרים רבים ונכבדים.
ספר ישן כ"י:
קכו) כןדץר"ךשכןךאך בכ"ר משההלוי
נזכר בשו"ה אבקה רוכל
�
סימן ק"ת

צך

קכח)כמדץך"ך,קעכמךאךן'םידעג)מיוצאי
ספרר הלמיה מהר"ידי
ליאון חתנו של מהר"י אבוהב ,ועמד
לישראל בעה צרדיבמצריפ מהצר הצורר
ואח הנ"א למינהו כהב במגילה נקראת
בפורים שלהםיום כ"ח אדר .ותריץיהיב
בכח שם המפורש.
קכ"ךקמצאסהייריל
יבץב"י וחיברכללו שמואל
יו
יק
ב
�עי)
אשר בא' המה ישרים
קכט)ר:נינך
�טמך4שגךדקכןרדי הלמיד
הרמב"ן עה) חיבר ספר
ההרומוהומוזקן בו ספףהזכרונוהשחיבר
ונשכחזכרו .והיה בשנת התקפ"ה לאלף

החמישי .כ"כ בספר יוחסין ושם מכנהו
�
רבינושמואלהמרדי
ק� כפהך"ךשמוארעדי
ליהמהמלרמאיני
י
הרב הגדולבהר"
ז"ל והזכיר השובותיו בס' פני משה
ח"ב סי' ב' וסיע-ק"ו�
הוזכר
ק� מהר"רשמואר
במפר אבקת רוכל סי'
קנ"ב� עי)
ק(כ) נחדץך"שפלךךינכטיו�ט"נוטיך
סתות( נח ��
ק(נ)כמדקך"י
�עיין
טמןלךךינמין אחרון
�
ית זרוקס כח"כ)

עמייה

קכ�ךננינך קטכחךאך הנפיך חיבר
מבואהתלמודעא)והרמב"ן קלי) כמהריר שמואר מפראיישדורת
עיין נוסי יסעיס סנ�
בחידושיו ומנין דמייהי מחידושי רבינו
סורווין ד"ס וחג' ממעתי)�
וכמואל הנגיד ומפרש דבריו .וחיבר
הלכהא גברווהא כמ"ש בשם הגדולים קנס) כפןקך"ךיצמךאלמרימךהלמיד
ח"ב מערכה ה"א ובועד לחכמים חלא
הרב מה' יהודה שארף
כח"כ) וכ"כ שמו נודע בשערים .ונדפסו קצה השובות
שם�עיין סלכת6
תיע"ג וז"ל וכהב וקצה רמזי דרשותיו בס' הנכבר של הרב
ומ
כרי"
נף
הכלבו�סימן כיד ד
רבינו אשר ומצאתי בהלכהא גברווהא חהנו הוא ספר כהונת עולם.והיה אב"ד
�
בקק"י אדריאנופאל
� עב)
שחיבר הנגיד ז"ל

הגח מנחםציון

בה'

עא) וס"�קל 6געלכ' �ומ�
יכנ גיקט(יי �� 6תאג"ד)גסיי
�גמןיצגוגניוס�ג�י6גי 1לא'�וסףסיו
ייי
��� נימי רסכ,ג�ר��גן מסיקי�ר��גן נימת סי'
� �רג�ו
מס
תאו
רג.ג 1הצןגתימ
ת(מידוי
��ת ,ו(רג� סמס1תות קגע�ירת 1כמ �ג 6נתור סומר ו:עסס�וטן
מכס גס כחכמת סחטג1ן ו�עג
נך
מ
י
גגר�ד ���6מס' תתכם�כ:ו ר'�וסף וסרג סם ע( קד*ס עוד כס' תתכ"ך�,כעק 7סספריס גשמי גט5
ממצו �קל עס"ת:
עב) גס הי' סי גן מסקי גן תסיס �ן קסדתשילךפ"חל1ויסופיי � גג�ת ומטן קטופס�ס' סעוסל ט(�קיוק
ע ,מקדמת ס' מ6ו:ייס יסר6גאע)�עסר"י גרבתסי מ' סמת�1ר6ס קצת סמא גס טי'ט ע(סיר1סימי
�
עיטי וע(�� סס*ד �ע ע"ס � ס' מג�מתימוד
�
עג) וכסס� סגם סתום( סילו(יי 1ט"מ עילו
ע�סורס)
עד)יגס מ" מגס ספר 6ו�ל"ג�ע' תמת�וליס ח"ג וס"ס
י
ס
� �
��
� מענגת�יט
� ימ"ח�ס' סיוהסין ססטרדי טיס���ג� ססלוי ��תייגת סיליג
עו) וחי' ס' מטתח1ת סלטכ,ס:

עי

עי

ט�
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מע-כת

נרדלים

ש

�
הירץ ע
ק� מה' שמראל צב
י�הרב ובית
בנו שר הגאון
חדש יש לו הרבה השובות בשו"ת מר
אביו החדשית שנדפסו מקיוכ ובמפר
השובות כאוני כהראין
ק� מהרפס צרפתי �עיי) נמוקי

רבינומהייי רוואנים ויש לו אווה תשובה.
בספר משאת משה .ואוי הכרתי בן הרב
מהריש הנכר מה' יעקב קמחי ז"לבעיר
לונדריס בלכתי ב�ליחית מצוה והיה
חריף ונקי .והדפים סרר שושנת יעקב

על

�
ביצה ות�יוה
ריש כלה�עו

שמדאך
�ח
קמ� כפך דב
�
( בח"כ)
ר3יג�.ק.
�
��ן)
ך שמךאל קאירי3ובר עח)
ק5ה)כפך,ך"
תלמידהנאון מה'ה;שלעט) קנוכ) מהך"ך שמואר שפיין פג) כ"ץ
עין כיס י3וע1ק�ח ��
אב"ד בפיורדא ובק"ק �ד מ ובקייק
י הווכר
קראקא הלט'דו הנאון מא' גבריאל קץנ) ךבינךוטכזך4לליטימיל

מקראקא פ) ובנו הרב קב �� וחתנו
מה' נחום אחי ה-ב ש"ך פא) ח.בר ם?ר
ברכת הזבח � סדר קדשים חבור גמלא
קב ונקי .וחיבר ביכר�כמיאי �ה"ה
דרושים נפלאים ושם הראה ידי החקה
נם כדרך האמה .ומ� אמ.בק שטוא.
משוייה וםפרתפארה שמיץ
הגהיההרא"ש
,
ש
ו
ד
י
ח
והסירים חבור מופלא .ו
מהך"ש
קאידינובר הח' אשר הם בם� ט"ו ח"מ
הם חידושיו אשך בנפר הפארת�כמואל
הנז' וראיוני כתוב דהרב הוה מהדר
תלמודיה מחידושיו בוטן וועד .ואה יקר

תפארה חכטהו נורע בשערים המצויינים.
ועלה לשמים שנה הל �פב)
קיט) מה' שמואר
תלטיר
כהרריךמחורפו והיה חתנו
של הרב בניסן�אב .והיבר שו"ה משרטי

מרעי

כמואל
�

מם) כ~ןקך"ך שכזךאך קמחי�ל

א'

מרבם קושטנדינא בימי

בכלבו דף כיב סיף ע"ג
שכהב הרב דוד הלוי פר) משם רבינו
שמואל�יקילי �ש ודף סיב�ב ,והפופר
ששכי -כם?ר ח-דים רף ם"ו ע"א רפוס
וויניציא אמשך שהוא מוך;ו .ומצאתי
בשיטה כ"י�ל ק,ף קדמיניית בשני
סוגיות ש� מורנו החבם הגדול רבינו
שמואל בר שלמה .ושהים�ו כתבם הרב
ארחות חיים דף קי"ב בשם רבינו שמואל
שיקילי .והאש בר שיטה הוא רבו של

מהר"מ בר ברוך כמיש בתוספות ��
דף מ"ב .וכן בתשובות די2ייכי להלנות
אישית סיטן כ"ח ובה�ובוה דשייכי פכר
�
כריש ס' משפטים
קווד) כמןקך"ך שכמך4לל וטלךם אחר
מרבני צרפת הקדמונים
מעיר פירפ'ניאן�ובאו דבריו בשו"ת
מהרחיש א"ר סימן ח"י דף קכ"ו ע"א
�
קמה) מהר"וט
פה)�עיין
קי�ר מרדכי ח"כ�

שריצופם

רבצו

הנה מנחםציון
עז)�ג' סג"מ לריי �ג פקר6ק �� 6סוגת�ר"�ק� סחן ��ק סווורו סט6כ�ן ו"הוכטן��� קר"ק6
�ג' סג"מ סמוק(�ס�כ�ק גריסק יק"ס ען ס7עתט,כ עטת וגתגת' ג'ו כסגי(
כך.סק�ונת"ך תע"ג)
�
ן סמ � ��כמען ג�
���כ.
עח)�מספר.ו�ך6ס דר ,טון סמו
� נק1ר
�' טת�1גס�ת �ס ח"כ ס"ן גי גוס��סג6ון מסרס"ן ���י
לסרן ורק ע"י חלי�סת:ס סתו�סמו
�
� ע"ס
סטמ 1כנעת מעתו ה"
קר"
�ס
עפ) ומס�ת למתת סמוק!�ר6
�כ
��ו
�ס" גס תימ'ד 1ס! סג"מ ר
�ן�סח"מ�עס�ת סער ����� ס"
�
כ"ע גסיי גס�כ�ק ריסק ג�נ� 6ס גי���ו�סמוך�����גגריסק מס' תג"ע עד ת�ג
י ת(מ�ו וכממ"כ ס'י �
פ) וגן סגנון נע! תי:וך נ�
פא) וכן סרב תסס יסע" סוסס.ן ס" מ�קח' כ�ת��
�רס"ו�מזחות ק"ו) סכם מטו מד"ת�כ:ו סרג קג
�גכ
מיסר ס' גסק7תת ס' כרעת
�כ' ג�ת'ו �סרגו ק�ס גר' ח"ח וגס ממס סי' נפתעגין

עי

�
סטת��
�י
סמ
יי
פב) �ן ת�
סקס דת"ק ת"ק קל6ק 6יוג1ר �ק�ס �ת�ממת �וו�ר סג-מ לסרן��� גסחגל
�ס:סע'
מטן�נען
ע"ס
ק"ק חמע�יק וסם��ג�� גי �� ס:ת6וס מסם רכלוימיתת
לסרן�ע�ס
תמו
לקית� עג� �ג� נוסק7מת ס'�כונת סמ � עסית ועמ"ס עליו סג�ן מסר"ס סעע!ק' סור1וין
�� ג"ח ו
ע�
� גסק7מת ס' דגרי סתום! עס"ת ,וכמגלת ספר ����
�כ פתגם�מנ"מ�עג"ןמעיי
' עור'ס וכ� �� ע"ס
מס"��ע��ח,ק
'�ופ'נ6ך)
פג) � �� וס" קורן לותו גק5ור�� מר�� גר"ת וממ"מ
ס' מר�ת ס5וג6ות�י

�
סגי

�
�י
�,תצת ססכמסנין גת'גס�חת'מסמ
גרפס זכירת תתוו תע"ע גמעת
�
���� ע"ס
וס
פד) וגגונו ס(פגיג �� 1סרג
�
כר�וי ע"ס
��ג�ק סערסגורנ
� פה)�� ס(עססע6ע

דוי
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מערכת

ש

נדך4ם

פ"י

קמ�רבינוושמואל בר שלמה�סיין הנוכר חיבר כיה שמואל א"ה והדפיסו
ואחר כך הוסיף וגרע והדפיםגיה שמואל
�
רכינו���סיקי5י)
ןקשכמךאך רבינו שמחה מהדורא בהרא ,ומהדורא קמא נתבמלה
קמו)ר:נינ
בן
מאחר שהרב עצמו מיעט וריבה .וביה
�
ר
ו
ו
ח
מ
�
ח
טיין
ויסרי
שמואל הנרפס באפירברבי הוא מהרורא
קמח)ר:נינן
בר שניאור רבו
בחרא
�
ו
נ
י
ב
ר
ם
י
ש
ו
ר
י
פ
עשה
ל
ש
ה
נ
ו
י
לש"ס בררך שקלא ומריא כמו שנראה קנך) מהך"ך שמדאל א'מדייניק"ק
קראקא פט) חיבר עולת
סהרשב"א בהשובהח" סי' שם"ה ורבינו
גכר בספר היראה תמיד עולת שבת על ש"ע א"ת ונרפס
יונה הזכיר לרבו הנו
� צ)
באמשמרדם שנת תמ"ה
כמ"ש בנדפם�.טיין ר3יגו יונס מחסיד
�
חנירוכר�
קנס) וכהר"ר שמחההכהן תלמיד
מהריי לירמא חיבר מפר
קמט)במימך"
ך יטמךאל שער ארי
ה שמוה המימין ונדפס שנה זי"ת ,ושקיל
ממנמובה
י
ב
ה
כ
ב
י
ת
י
א
ר
רבני אימאליא הם אמרו שהיבר פי�על וטרי עם הרב פני משה וחתנו מהר"י
אלמושנינו
�
�
ש"ע א"ח ,והרב מהר"י הלויואלי בלחם
הפנים שלו כ"י שראיתי.הלק ממנו מביא
)
ו
ג
ק
ן
נ
~
נ
ר
ר
ב
ל
א
ו
מ
ש
קשכןחה
�טיין
איזה דבר ממנו וכן מהר"י ליננו בספרו
מחוור ניטרי�ח�� צא)
כ"י .אבל מחיבורו
�יצמופי'לאש"רעאיהי"יראכפיל'ו קג� רננינ
ן שבזחה משפירא צב)
ת
י
א
שמץ מנהו .אף ר
הרבה חשובוה מהרבז"ל
בכ"י מהחכם מה' שלמה שער אריה
�
�
אחיו של מה' שמואל הנוכר
מביא הרב שבלי הלקט בכ"י
קג)דץרבנשבוראךו'תשרן בן החכם קנח)רננינךושכמער
ן בר אברהם זצ"ל
הביאו שבלי הלקם שבלת קי"ו
�
ר' יהודה אבן תבון חיבר
חבורים נפלאים ובהוכם ס' מאמר יקוו .קכט) כןך:ך"ך
במה' אפרים
� פו)
�
ס' ישן כ"י
י גסנו1ת בח"כ)
יהורה�טי'ניגונ
קג� ךץ"ך קשכמך�ג8
הלסיד הרא"ש קם)דץרננשכמערן אשכנזי מפ"פשחיבר
�
טיין ספר מ�ר�ח �
ילקוט שמעוני עלהנ"ך .כתב
ד
ו
ד
בצמה
משם ר"ע מאדומים שהעתיק
קגנ) כמדקך"קש כטנטו
ן�עיין חס' יסוסע
מילקומ שהיה כתוב גשנה עי"ן לאלף
� פו)
)
ן
יגגי
הששי ,ומכאן השובה למ"ש קורא הדורוה
קגנ) כמדץך"ך שמואר אב"ד דקיק מאומד הרעה שה"ר אליעזר השמעוני
פירדא פח) בזמן הרב שנפטר שנת ר"ץ היה כן הרב מהבר
� צג)
שבוח יעקב ושקיל ומרי עמו בהשובה
הילקות
רכינו
הנה מנחם��

יטכמראל

שכמקירן

פו)���קוו סמים וגרפס וט ��כיל�נק"ק פ"כ) גס סעת'ק פ' חזק מס'�ג1ת מורס סגכ1כיס �ט5מל
תחס"מ�סלמג"ס ו��ח" סוספ1ת�ס' סמלת�סרמכ"ס�� �ס1כ 5כמק"ת�סר"ס�ר5ס�� נס חי'
פ" �וסר1תיסג"ג�וס" נג"י גס'ס.רסלעיות�טיפס)�ס' גל סח1פס זפ" קסטת ס,ג 6גס' טץו סמים
��ו גס ס'�ע1ת ספי!וס1סיס כ"י)
�
�כסס� סכ
פו) ומ"מ ס'פס תוקר ריס סמ"ר גסס סר"ס מגע כסחן� ג'ון�� כ�
�
פח) גמ�ס קורי סרגך פייג1ס גמ1סרי� פו"מיק"ק
��ייסי1ג ח!מ
�כ,מ1ת� סג"מ�רי'�יג�כי'קפרעטעי5
�יג�6קר6ק�6סמכ1גס ס
�כר ר' �כ) �וס ת!מיי 1סג�ן ר ר' סעס( ו
� ע' ג"ס סי' ג� וממות
�
�התחמס ס'י�נך"ק סידלוג
�� סם כמס"ק ע"כ�סי' גקר 6כסס טיול! מלטתי
��� � ת"ס�ר�נ(יר ממ"�ק קר6ק 5רג�כיסג"ג
פט) גמ�ס�וסף ג"ג פת�ס כסטכ1רג ר"ת�לר ת"ס מתן
��
יר
�ן�פטר �ס כ' ע� תרחט�ן תמ"ע�גסקלמת ס' ע"ת סכת סנט ספת סג�ן טירת
גסף טמ'גר
��ע"ס� צ)�ן�מ"ת:
צא) תלמ'ך רס� ופטר ס'�� תתס"ס �ומסין)
�
�
צבן חניר 1מן מר"ג" עסו"ת מסר"ס סי' ק"ג ו(ע1ד"ג�סו 6כקמל עם סנגר מקלס

עי

סי

�
צג)��ט דגטל ק1ס� �כ רק נגן סמחכל סי!ק1ט �ט1ן וס מ�� גס עד דור עס'ר'
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מערכת

�

ו שמעון הגדור הזכירו
קס�רבינ
רבינו רוקתצר)יכתב דר"א
הגדול נכדו היה תלמידו .ונראה מדבריו
כי רביני שמעון הגדול היה תבירו של
רנם"ה ,ושם הזכיר שלשלת היחם מרבינו

שמעוןורבינו אליעזר הגדולים כלםקרושי
עליונים כמ"ש במצרף לחכמה דף י"ר
דברי הרקח עצמם בכהיבה יד
�
קקון_מהר'עטדרויך הכהן�מייי"מ

ש

נדגלים

ראה שלא היו יודעין דת ודין ואפילו
תפלה וברכותכתקנן .ואמר כלבו כי מוב
לו לקרכם להורה וללמדם תורה וליראה
את ה'י וזה יותר מהליכה א"י וכן עשה
והצליח כמעם לגיירם והרביץ הורה שם
והיה זה שנה שים ,והיבר פי' ארוךעל
הזהר על ספר בראשית וספר שמוח והוא
מצוי במריפול ותונס ,ואני ראיהי ס'
אחד גדול חלק�א' מפ.רוש היב הנוכר,
והרבהנזכר הוא שימד פיוחבריוחאי.צי)

�
כדר לח"כ)
ועתה נדפסו ב' חלקים פירושו עזהר
,
פ
קסנ) כמהך"ך
כטורנו מזכירו בראשית ונקרא הס' בהם גומ' שמעון
רבינו מהרח"ו'ז"ל בחידושיו
�
לביא ז"ל .גם פ"ז ר"ת פי' זהר
נ"י והועתק בטעות בס' טעמי המצוה קם�והרבן
�ע� סי3

שמעין

�
שנדפם בזלקיוא

קסד) כמדץך"ך שמעון נהג"מ יעקב
רישר�עין סנה �מגחם,
ש
�
כמן ותגרס גק �
ןונרינכחמיאית.
קסס)ראיינךשכמעי

בס' שבלי הלקם ח"ב
כ"י סימן ע"ג שבזנוב שם וז"ל נראה
בעיני ה"ר שמעון בר יצחק נ"ע וכעיני
רבינו גרשום ובעיני אני שלמה ממרייש
העיר אשר בצרפת הסדר הזה שנמדר,
נך כתוב כס' שנלי הלקט .וקרוב הדבר
שהם רברי מאור הגולה רש"י וצ"ל אני

שלמה סמריוויש ,שכבר נודע ששם היה
איהן מושבו ,אלא שאח"כ היה גרוש

�מעירי
יטכה~-עטךעןי)ה

קסם) ראינךושכמעך? מהליטאהזכירו
י יופסק דין מהר"מריקאנמי
�
בפסקיו סי' קצם
קנט) מהר"ר שמעון בר צמח
הרשב"ץ) עמ"ש
ררחא"ןי
.
הו
זצ"ל והרשנ"ץ סכנין אוהו הרבמד
וכן כתב מהרח"ו זצ"ל וכן כתב מהר"מ
ן' חביב בעזרה נשים דףי"ב .ורלא כהרב
אדמת קרש ח"א ס.מן מ' דף י"א ע"א
וסיףענ רחשב דהרב.דוראז אינו הישב"ץ
ועמו המליחה וכפר אדמת"ו דהרבר ברור
אמרניהי הרשב"ץ�.כמו שנראה מתשובוה
הריב"ש בכמה מקומוה דמכנהלהר,טב"ץ
בשם הרב דוראן .וכמו שכתבו מהרת"ו
והרמב"ח :וזו היא שק.טה על הרב מ'
אליהו קובו בתשיבותיו מימן יו"ד דף ע'
ע"א שכקב רמצא חבר להרנ דוראן
והוא הרשב"ץ ,השיג הרב יד אהרןנר"ו
בא"ה הנרפס מחרש סימן ז"ך הנהב"י
אות פיט על מהר"א קיבו הנזכר .ועל
�
מהר"ם שלם.ן בספר בנ .משהמימןליה
ועוד יש להעיר על מהר"א קובו והרב
בני משה שכהכי הריי ולא ירעי;י תיבן
פגעו בהר"י .בי מהי"י בי רב ורעמיה
לא כתבו אלא הר"ר דוראאלןיטקוראיסןי'הר"י
צ'�
נואם .ועי' בתשו' מהר"ם

בצרפת ובארש"ילאשכנז.ובעיר וירמישא
יש להם קבלה שהיה מדרשו של רש"י
בבית הסמוך לבית הכנמק והבית סנור
והפתח בנוי .רק בעד החלון של בית
הכנסת נראהבית המדרש הנז'
� צה)
קמי)
ן� לביא ראיתי
ושכמעי
בם' יורעי בינה מהרמס
שכ' רה"ר יוסף חמיץ הניח בירו פירוש
דב אחד פאסי פי' על פ' בראש.ה נח
לך לך מהזהר .והיה הרב שהרביץ הורה
בק"ק מריפולי ממערב ושמו רב שמעון
לביא עכ"ד צו) ואני שמעתי דהרבהנזכר
היה רעתו ליסע לא"י וכשבא למריפלי
הרשב"ץ
הנה מנחםציון
צר) מס' זן�ז'ן �סק�ס מוסל � ו� סגף ס' ע��ת�ל"מ סגד� ע"ס וכסס
����� ק' וגס ר"מ

ראיינך

מסרג מסר�� ס �ס"ס�מ"ס ג6ג1רשק�ו
סג�ן מסיי מעמד ��� ס'י �מךס ג � ע"ס�ו6ת
�
�� ג'�ת"ס ק�ס ג 6ס �ג
�ח��ח מס"ת סמס1ן ס�� ע-ס סו� אפטר כשן�תת
צה)�כית'�נקר גיח סק�ס סוס�ן:סק�ס 6רס� ו��סר כקיר סח1מסס
� נ�סכ 1סרס �יס�ד�ר��
טערג ג'סג��וטיס� ס" �ס �סג"ס מ"ן����� סטת �מס�סר סין�.ס'סג מן" �מסי6ר1ן
�
צו)
��ע"ק ממס� גח"ג �ת�� ס.מן ט�ג ס"ס
מגרית
� ממ
�ק1יס כס"ס�ן�מן�מ1סרח� מ'ל �ס ו�
�
צו) גס�דפם ��� ק5ת מקת קסת קגס' ספסר ומחוגר

�י

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

מערכת

ש

גדולים

קע�רבינושמעדןטייר
א�ע'סוכות

הרשב"ץהלסיר הקדושרבינואפריםוידאל
הלסידהר"זכמ"ש בהשב"ץ ח"ב
סי' רנ"ו .ושם סי' רפ"ג
כתבוקהערה"ן רבם קטכ)
ושכקערן הלסיד�רשיי
ג
י
ל
שלרבוהי .ווירשב"ץהפ
ב
ע
י
ג
ה
ו
חיברפסקי הלכית כמ"ש
א
"
נ
ק
שבשנת
ן
י
ס
ח
לגבורוה ,וכהב ס' י
ווא מספרד מהגרוש הגהות מיימוניוה פ"ז דתפלה שכהבר"י
ה
נאלאלגזייר בורח
כימגן אכוה פ"ר דף נ"ח בחשיבהלה"ר אשרמלוניל שמצאבפסקי
וכ"כ הראבדומם' היה רופא ומפני הצרוח הרב שמעון הלמידו של רש"י ע"ש
�
�וטי'
שבערי
�
לקט)
�
ברח .וליראהו לחוור לערי אדום הוצרך
ליהנוה מהקהלכי מלאכה הרפואהגרועה קטנ)
משמזניה מפרש מדות�ט'
י
ל
ו
ד
נ
ס
ו
ס
"
ן
�
ואינה מספקת עש"כ
י
"
ס
ר
צט) תבטילי
�
וט'�קע נה"ב)
הרשב"ץ היבר אוהב משפם זהר הרקיע
השבטןנ' חלקים יבין שמועה מאמר חמץ קעי) רבינו קלמריה ק) �ע' יגיג1
פסקי ר"ה ורמזי נדה ופי' קינין ומגן
נינוור מכסן .רס"י ד"ס
אבות וכלאלו נדפסו.עוד חיבר חבורים
�
ומנדו� ח(מיר�
אחרים�ונזכרו פוף ח"ב מהתשב"ץ.
והיה בקי בכל חכמה כנראה מספריו קטס) נמהררשמריהחכים הובאה
השובהו בהורת חיים
ועיין בהשביץ סי' קנ"ח ח"א והנסשרמה
�
להרב מהרח"שסי'ס"ז
ש�יד�ל רבנוההריכ"ש.וראיהי בקובץ
נ"י שהציל מחא אלג:יי"ר בחכמהו מיד קע�
ז?בןריה שרבים הזהב
�
רבים לוחמים .והיה מלומד בנסים
כמזקך"
ימוזכר בהשובותהאחרונים
'
מ
נ
ה
קע) מהרר לשמעון מאסטילאץ וראיהי קצת שימות על
כ"י להרב
ז"ל�
בן מהריר יחיאל חיבר
ה
וטויה ולפעמים מייתי הכנה"ג איז
'
ר
)
ז
נ
ק
דץחכם שמשון בן אבמליון
ו
מהשובוהוו כ"י והרב דרכי נועם מזכיר
ר
ב
י
ח
.
ד
מ
ל
מ
ה
ר
פ
ס
'
ס
ישן
ו
א"ה סי' כ"ת �� ובהסכמוה שהסכימ
להשר כ"י .ועמ"ש לעיל מערכת המ"מ�מיין
על פסק הרב מהריב"לעל המוסר
ספר מלמד�ח"נ)�
יוסף נשיא גדולי הדור מרן והרב
ישראל די קוריאל שהיא הרבישראל בר קעת) ר:נינ
ך שלמקטרן בר אברהם
נפאיר והרב המביים ומיעהם בי דינא
משאנץ הלמיד ר"י
רבא אשר בעה"ק צפה ת"ו ומהרשד"ם הזקן בעל ההוספות .פירש ורעים ומהרות
ומהרים מאמאלוןומהר"י אדרבי וסיעהם וחיבר הוספוה שאנץ והוא רשבןא המוזכר
כשלוניקי חתום הרב מהר"ר שמעון בהום' ואח.ו ריצב"א .ונראה לי ההדיופ
קאסמילאץ ברבני מצרים �� בשו"ת כי הוא רשב"א המוזכר בהגהוה אשר"י.
בהראנ"ח ח"ב סי' נ"ה .ואני הצעיר יש ודלא כהרב מהר"שחייון בביאורו לח"מ
לי קרוב לשכונים השובוה כ"י מהרב .סי'י"ב אשר חשב דרשב"אשהביא בהנהות
זמהשבוהיו נראה שהיה בזמן הררב"ז .אשרין הוא הרשב"א מברצלונא הירוע.
ומעאהי בקובץ כ"י שהיה ד"ר כ"ו לרבן ויק לו הרבה השובוה גהשובוה דשייכי
�
ובהשו' מהר"מ הארוכוה והקצרוה
�
יוחנן ונח נפשיה שנת שמ"ח
רגיל
הנה מנחםציון
�
נך�ות כח"ג)

ראיינן

ראיינן

יח)

זח) �דפס ממס ס' לל1ס'ס ו:קר6יס כסס תפזורת יסרק( �� ת"ס)�טקר� גלסס � סי�פר�ן ס(תס ט(
ס' חלס������ וסי1חסין�חס�ו גס ס' פרס ח7ס1ת ע"ס�וס � גכ'ר�דפס מסגו קרס
�חורגן
��י ס'ג.טין�ח(ייס סח
נס"מ וס� כתון קו:טלס קוכן�קל ע� ל� עקל'ס ומלפס יכן�סן גמ�
���
�ת��ת ועגח"ג ת' פ"נ גס�דפס ס' מרפק ��סס6לת ס:סס) מגת� וט�הס�כ� ס(
�ק�ק
�
גע( סתסכ"ן�לפטר ס� ר�
�
ו
'
ל
�
ע
ו
�
וגס מס�ר סעעי' כן כתו ע"ס
�ות
וט) עתו
ז"ס טעי! ש"ס �� סלט לל"י
�י
�ס'סי'פסחיםק
�
ח"ג ט' פ� ט"ב)
י
י
"
ע
מ
ק) גל'�ס�ס גל���� ת(ט� לס��ליג� מ"ג סל6כ'ן�גטס"ס ס' ר"מ וחגר�רג� סמחס טספיר5
ורכו רוקת וסיס ג"כ מספירה �גקר 6רגיג 1סמרי' פורס�דק וכן פטריי ס.סיס ע' לוקח סי' ר"ג ר"ן
�
ולג"ו�גטרזכ' פ' ג"פ סי'����תוס' גזס סעו סגים מחכרסכו

עיכי

סי

סי
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מערכת

ש

רבינו שמשון קא) פירש זרעים ומהרוה
כמפורסםופירשגםכןשקליםועריוה
ומדוה וקנים כמ"ש החכם ר' יעקבעכמאי
בהקרמת מדר נשים המשניוה להרמב"ם
ע"ש.ופי' ד' מסכתוה אלו מרבינו שמשון
נאבדו ומ"כ בקובץישן בשם מהר"יקולון
דמהםרבינו שמשון שמביא הרב המרדכי
הוארבי'שמשון משאנץ,ותלמידו הוארבי'
מאיר מאינגלימיירה .וכן נראה במרדכי
דשמחיה .אך מררבינו שמשון הכהןהיה
בימי רגמ"ה .ור' שמשון מפלייז"א היה
בימירבינו הם כנראה במרדכי פ'אעפ"י
עכ"ד .ורבינו הם בם' הישר הביאו הרב
גנה ורדים א"ה כלל ג' סימן י"ח נתב
והרב הקדוש רבינו שמשון כשהגידעליו
בעל החלום לאחר חצי שנה ניכר כאלו
חי וכו' ע"ש .וכן מצאהיתשו' זו בספר
הישר כ"י וקורם לוה יש השו' מרבינו
שמשון ור"ח שכוהבין זה לזה בכבוד
גדול .ורבינו שמשון כהב בתוך השובחו

�

גדךלים

ח"ו שתעלה על דעתי לדבר על מלאך
יוצרנו אר אמרהי א'מן המפלפלים היה
וכו' עכ"ל .ובחוך רבריו נהב עוד ר"ה
ואל ישיאוך תוספות הרב ר' יוסף וכו'

ע"ש�

קטם) נמדץך"ךשמשדןסנראליעזר
ר נח�נ
טייין נחןסית

שמשין

קפ) כ~וקך"ך
הוא הקדוש חיבר
חבורים בקבלה כמו שהזכיר הוא ז"ל
בהקדמתו לספרודןידין .והיה לומניד.
והיה בזמן הג"ש יהושע מקראקא הרב
פני יהושע שו"ה כמו שתראה בלקומים
שבספרהנזכר .ובעוה"ר נהרג בשנתת"ח
בעמדובבכה"נ מעומףבציציתותפילין .קג)
קפ� מהד"ת שמשדן בנכרך�סיין
חוטמסגי נח�� קד)
קסנ)כ~הך"ךשמשדן חשד �עיין
מאממראפולי

כמה.

�
גזירות סתסון�ח"נ)

קנ) מ .יגלה עפר מבין עוניך רבינו
שלמה והרי בן בחך חוגר כלי מלחמה
לעומהך .ובואה השמח נפש צדיק אשר
זכה לצאה מחלציו בן כוה .אין אדם
� וע"ז השיבו ר"ה אשר אמר
מתקנא וכו
ר
ג
ח
ו
נ
י
ב
ר
ב
ר
ק
בת
ן
ב
י
ל
כ
אדיני כי
�
זרע סמסון כח"כ)
לעומתו ח"ו אין משיבין אה האר"י אלא
 .אך קובלני על חהנך ר' אליעזר קסז)מנינךשכןשךןכחפרייזא �טיען
בפניו
�
ר3יגו סמרן�ר חכרסס)
שעלה ובלבל כל העלם וצירףדברירבינו
ף קסז)ראינןשכמקשםברצדומהלמיר
זוקרנביינוודברירבינו אחיידברי הר"רעליוס
מהר"ח�חיבר ס' השב"ץ.
חננאל ומה שפלפלת ואין מי
ן והוא בדפוס אך
להססך ואין אנו יכולים לומר דבר בשם כן כתוב בספריוחסי
אומרו .ולא לפלפל .ולדקדק על דברי אינו מצוי .אבל דאיתיו בנ"י על קלף
שוםגאון.כי אם ידעהי שפירש�הרבינו .ישן וכן כהוב שם �� ס'יוחסין .והלא

קסנ) ראינן זצכמקטךז להכרז�עיין
ר3יגו ממסון כר הכרסס�
ו
קמן) כפדןך"ך שכלשון מורשורג
��כ) קה)
טייןממסגדקס
קסס)כןהך"ךשמשוןנחמני�טיין

בקוה"ו

הנה מנחם)זציון

גקל� 6ס
קא) חכו�רני� כרוך שס"ת�לח"ג ת' �ט)
�מסייס�סן סרר מספן
�
�סע"
�ת�סט ע�ת�מו
ידטס� תקע"ג)
�'ס"ספן מכ� ע(עי
ר"ת ור� מקן ט' פ� סכת ק� תדפס תוס
מס' גג,ר'ס גס' קכו,ת סנ�יס �כ1ג תק"פ) וע
מסי תג1ת גת1ך ס' סס מייס �י�חר� תקס �
�ס כס"ס �י� חדר���,
עס
ה
ו
�
י
ע
ו
י' ס1טס �פ' �יר1ני
�נ
� סר"ט ב"ר לכרטס�וכר ��� הס"ת .פ' �ח�ע
�
� קג) ס.מן תקט"ס�תס1כת ר"ת כס.מן����תקפ"ו ס"ס
קד"ס ע"ס
קג) ג'�כ כקיקפ1י�ס �� סריס סר גס1ף�מי'ר יגע
! תי�ט מלפס כלן ת�ס גס סי' סי
כיע( ס,וסר כן מצח ע( ס6זרוח�ס' גרר ���
ומג;�מס
ממס עס"ת��
�����ס'
ן�גיר
יןמיחח:ןסגז'ן ט( נסורס�סטתו ס" מלן ע"כ קר 6ס' דן�ן'ןסם"מטסי
וגס פולח למט �כסקדמת�1ס'
ג ו!י'פ:יק וכסטת החמת סט(סיט
�
קד) וסמן סמ�י סס������ ��,סס"ו)�תתח!ס סי'�ג�קג'יי
�בית ס6ס1ריס ט( מפס ככס �פד�סו ק"ק עיר פלאג�סיגת � לרסן �ח*ג�קל5
סוס נמסר
�ו
עירע1ילת� 1ג"ז �סע"ך ער"ח �ר ס' ת� וס" �� רי ממס סמס1ן גבלך רכי רי�פת� כ"ז סי'י
ח'�מ�1גמ"ס גסקדמת ספר ח� ������ס סס ע"ס יזוגג כ' גס 6סלעית ת' פ'ג6לימר
ת סג�ן
תעש טוגת��פטרס כ�ירמ"ט6
תסר"ס כ"ן ���ג�ק עין �סמ"ך �ג גע1תר ת
�ט)�ג' סתגס

ב"ס) תגמיד

�
קסי

י6

כעי

�
��כ
קה) וגס כפס��� מ�� סס עססחס � כוכר�תתגפיק�ס ס,דקס מס' ת"ך חת� נכ��יק
ם�ר1פ� 6מן
שממס�רכ.ס פו"מ לפ"ק נוס� סרופ 6ו� ��� ג �מ�ר סהסיז מו"ס סמרי מ,רפ1רג1
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מערכת
כקוה"דדףכיד שכהב שהוא רבינו שמואל
בר צדוק ודלא כמור"ם כסוף ה.וחס.ן
שכתב רבינו שמעון .וכתב שם בתשב�ן
כ"י שקבל הדינים ההם ממהר"ם בעודו
בתפיסה .וכ"כ הרב המב�מ ח"ב סימן
ר"ץ שעשה ספי ההשביץ במגדל .ושוב
בא ל.רי מ' ההשב"ץ בדפוס שנרפס

בקרימונה וכהוב רביני שמואל .והעיקר
במו שכתוב בתשכ"ץ כ"י וכדבר .ס'
�
ידמין
קמה) רננינך
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ן
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�טמ
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מקי�
ן חיבר
קפט)רננינךקטמקטךןכמדינר
ספרכריתותוהווכרביוחסין
בנמן תלמידי מהרים מרומנבורני וצמח
דוד כתנ שנפטר שנהע"ב לאלף הששי.
אך בשפר קיה"ד ד'כיד הוכיח מהשובוה
הריב"ש סימן וק"ן שהיה בומן הריין
ורבינו פרץ .ובס' כריהות דף מיד דפוס
אמשמרדם כתב דתריוימניחיבי הוספוה
על התלמוד .ונראה שהיה בזמן הרשכ"א
שבתשו' ח"ג סי' ג' כהב הרשב"א לרב
רבי שטשון בן הרב ר' יצחקבן הרבר'
יקותיאל .ואה שבהקדמת ספר כריהות
כתב שמשון ן' היב ר' וצחק הרב ר'
יצחקז
' הרב ר' יקוהיאל אין לחוש .אי
בעיה אימא דמים נפל במפר כריתות
הנדפם ראשון ואחריו כל מדפים ימשוך,
רי זימני
אי הרשב"א לא חש ,לכתוב תן-
הרב ר' יצחק .יזה מסבים למ"ש מפר
יוחסין דה.ה בומן תלמידי מהרים כמש"ל.
ישם הנאהי מ"ש בספח קוה"ד דהיה
בזמן הרץ והיכ.ח מה-יביש סי' זק"ן.

להקיצי

גדולים
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ועתה ראיתי בשויה הריב"ש וברפוס
שלפני כתוב ראיתי הרב ר'שמעוןמקינון
וכן העתיק נס' קוה"ד עצמו וא"כ אין
ראיה משם .ואפי' אם הגירסא הוא
בדברי הריב"ש הרב ר' שמשון ,אפשר
שיהיה נכדו ,אכל בספן קוה"ד ודאי
שהוא מים וצ"ל שם-זן ,ראן בכתבמאי
קאמר .ושוב ראייני למהרש"ל בהשו'סי'
צ"ח שכתב רבינו שמשוןבענין זה שכהב
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רבינו שרירא ורב האי בנו גאונים עשו
חיבוריהםבהלכותופירושיםוההשו'
בל' ערבי .כמ"ש מעתיק פי' המשנה

להרמב"ם,מבהקדמתו למדר נזיקין שנפל
בגורלו להעתיקו ושמו רבי שלמה בר'
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כתב הרב
רבינו
פרימגדיםעלי"רבהקרמתו
וז"ל תלמידי רבינו יונה הם ממהמא
הרמב"ן והישב"א כי שניהם למדו אצל
רבינו יונה והרשב"א למר אח"כ אצל
הרמב"ןעכ"ל.ועמו הסליחה ,חראדהיותר
מוסכם הוא דרבינו יונה היה תלמיד
הרמב"ן כמ"ש הרב ס' יוחסין ,כי הוא
היה הלמיד מהר"י אכוהב בספררופשיפא
דאינהו בקיאי ברבינו יונה שהוא ספררי
ולא היו כ"כ רחוקים בזמן והכי בקימי
האחרוניםבדוכתימיבאכספריהםדהרמב"ן
היה גדול הדור והיה תלמיד מרבינו
עזרא מבעלי התוס' ורבינו יונה היה
הלמידו ,והרשב"א תלמיד גמור מרבינו
יונה וזמנין דלמד לפני הרמב"ן .ולכן

תלמידי
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לפעמים הרשב"א כוהם מורירבינו יונה
�
ומורנו הרמב"ן וכו' ע"ש
ולכל הדברוה תלמידי רבינו יונה לא
מבעיא דא.ן הרמב"ן מקללם רהוא
רבו של יבינו יונה ולא תלמידו .והרי
בפירוש ברכות להרי"ף שהואמרבינויונה

ריש פרק שלשה שאכלו כהום ומורי
הרמב"ן ,ואם הוא לשוןרבינו יונה הראית
לדעה שהוארבו .ואם הוא לשון הלסיריו
הרי דהרמב"ן לאו מכלל תצמידי רבינו
יונה ,כי פירוש ברכות מיוחס לתלמידי
רבינו יונה כידוע ,וכמו שכותבים כך
נראה למורי הרבנר"ו הדיר ,אלא דעכ"ז
אפשר דהיו כותבים איזה לשון מרבינו
יונה נכהבו וכלשונו .וא"ב הרי מבואר
דוראי אין הרמכ"ן מכלל הלמ.די רבינו
יונח
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יונה .אל 4אפי' הרשב' א רהיה וראי
תגמיד רבינו יונה כמ"ש הוא�צמוהדיר.
ט"מ נ"ל דאינו בכלל הלמידי רבינו יונה,
כי נדוף הוא הרשב"א�ופקיע שמיה.
וטיבינעוריו כבר ההחיל לכהוב
פשום
לעצמו ויהיו נקראים על שטו .וזהחידושיי

�
בעיני

נ) ענקכן דקם בן כתו של רשיי .עיין

לעיל במערכה היו"ר�.עיין
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רניגו יטקכנר מער)
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ד)כמדקך"ךיןמ

ן'יזק*יאבן הרבמהר"ר

רור ן' יחייא שמזכירו מרן

�
א) גול גשת כ"כ

נרגלים

ק

כב� י"ר הלכוה טרפוה בזמן הרא"ם
חיבר שו"ת ונדפסו במפר המת ישרים.
והאריך בשבחו ויחוסו ס' קורא הרורות
� א)
רף ל"ר
מהר"ר תםן' יהייא הפליא לחבר חבורים
על הרי"ף מעשה נסים במקום
שלא יש הר"ן .ועל דברי הר"ן ספר על
הנס.ם וס' ברוב דיני הגמרא ופירושים
ודרושים וחבורים וספרינו כשאר חכמות
ותשובות לאלפים ,ובשרפה נשרף הכל
ולא נשאר כ"א מעט תשיכות מהדורא
קמא והיהכזמן הרא"ם ומהר"י מאיטאצק
ומהר"א�הלוי ומהר"א ירושלמי וסיעתמנ
וספר ההשובות הוא מפר אהלי תם שבס'
תמה ישרים .וקצה משבחיו כהב מהר"ר
�
בנימן כומאל בהקרמה ע"ש

הנה מנחם ציוו
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לעבורינו ויזכנו לעסוק לשמה בהורהו הורה
ה'�הקננו בעצה מוכה וימהר לבני
חיים כל הנשמה ההלל יה הללויה ,ומרומם על כל ברכה וההלה,
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