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

קדנמרם

א

ף

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

יעיון

..דיי

י

הג"ה מנחם ציון

.7

, (w$כדגל  nbsn t1DVpסקכ(ס6מלת'(סטתיקג6ן קוסמקומותממדרס'תו"(רותווס"ק טוללו 11 ow)nגסוגפדלט
ןסט1יס כעמק יסוספט ג'ון סת'מ כחס(פניו
סוה"ט  '"Qhג 6ולכס כמס קנס י,ס סז'ן  1%Daמגיס(יו
 Sthג,וס טנקת כתורס מ' סיס גידו
5פ'ת גמרכגס 5פ'ת גכ'עור ק,מס פ-ס סלי (ךיח"הפתוינ(עסופ
גס כסתרי תורס וכרכש פ' גס 6גף 6מת טכלס כ:נז סטר סס'רות ותימס  nwDוגי(קוט פוכיס סי' קפ-ו ג'
ס עופך
.ת"ס:
כסס מדלם תדף וו"(סיסוס סטו(ס וכו'פיל קמות שפתו (6ו עמר כפייות נאפססססוי
~Otiv
(וע' סג'ססין סוף מס' 6ות ק'
טיס):
א) גיפס של גר' רפ"ס כשסטתכמי.ס :1fi1*fi
ב) וגעת  tD'D7Dגס ט( מס' גלכ,ת סנהפגייס פסח'סוניס:
תקיף
קוסט5חק1 ..ס( מפי כלנות 6דטס 6תרגש(1יק,טי ת-:ךק.טט6
ופוינ6ס " tfnPוגגל6ס פלס מס"
תח"י טוו מפריס גכתנ וט 6סר6סון טגדפס 6חל גו,'(( 16ן:
ד) וסוך 7רס1ת(ומגיס (ל"ודיג 6נד-קפפפלסיכסייס מכ"י (פפ'ן תס.ת):
6
ק
6
ר
ק
(
ו מומתק פס' פוזלתזסנ טקס
נס-ן)
ה) כלתי (מלר ג6ן זנל '6יפ' גי (17גלם (גחוך ס' ר"ח)כי
 6ק 6"2גסס-ס מררת סמאל כ" וס' פסדת וסג
(מו"ס 'כר %6גלttl~)Sh '-ס'"י סנסרף קד"סגטיטון
(
פ
כ
(
'
ס
שיסו וט' ווזפס e'htSD OP
מסג' ,וע"ג סתור( גפ( ל-ת כרס"ן 61ל ספסת'ק
סו6
תפופי
י
י
ע
סלק5ל (דעת חימס תעלעללכ' פלמח44יצ
וסט -6ד תסיח וטסהי גן מקין קוסטה חשויש
ו162ל
) 6 sff91ות ק' פ-ע גסג"ס פ"ן :OP
יי1.

"6י

ויכיס

)
,
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לקנייפי

י
וכפי

מה שהוא אדם ילמוד בקעור שמרגיש
שמעזררז לת19נה .ועיזן ננדפס הערכת
חאל"ף אות ל"ז ועיין מ ,אליהודי וידאש בה"א).
והמגיד אמר למרן ז.ל שכל יום ילמוד מוסר .וכתב
מהר"ח הכהן שעתה שזכינו לספר הקדודו ראשית
מכמה בו יהגה תדיר .ושמעתי מרב א' שקבל
מהגאון מהרש-ל בשבתועל כסא ההוראה לרב ואב'ד
צוה למוכיח אהד שיבא בכל יום שעה אחת ויוכיחנו
ויזהירנו כאלו הוא אחד מהמוןכי כך רצונו והרשות
ותוגה לו .ובעת 2א המוכיח שכף מהרס"ל מתעטף
זיהב לדימוע הוכחות מוסר ביראה ירעד לפני ה'.
נשריו ואורי חלקו ואוזרי העם שככה לו רב
חסיד וקדוש זי-ע:

[ס]רוב 2נרכדר(2ע.י ,ברנטס חרסים):
שו"ת למהר"יקצבי וקצת
[ע]רוק
דרזשים בסיף .זכסדומה
שהיה רב נעיר רבתי עם קושטנדינא
אחר הרב פני סשה:
2י]רוק
באיר רבינו מהר"מ
אלשיך למשלי .אך
הילק המוסרים למספר ר"ב כמבואר
במפתחות ,ולכן קראו ר-בפנינים .ונדפס
שנת תצ"א .אך הוא
בקצור
אחד טמאה ונפל מטנו ר"ב ,ושם לקום'
ע"מהמפרשים:
כם
וי
אנד
בוומ
רבבות אפרים מהגאון מהר"ר
שלמה אפרים
דרושיםוענינים רבים ולא נדפס:

ידליף

פנינים

וים

ףג] רבה אן רבדת כןקורין המדרש
על התורה ועל
ה' מגילות .והמעם שחיברו ר' הושעיא
רבהוי"א רבה בר נחמני ,ורבינו הרקח
בריש ספרו כהב שהמדרש מתחיל בפסוק
ואהיה אצלו אסון ואסיה שעשועיםותיבות

ואהיה שעשועים גימטריא

הושעיא

ספרים

האפור נראה שהאמת שהמדרש
רבות שבידינו הוא לרבי הושעיא
רבה ,חדא שהרקח מרבוואתא קמאי והוא
כתב כך כמש"ל .והו שהוא אנדח ארץ
יטראל ורבי הושעיא בא"יקאי .ותו שהוא
קורא לרבינו הקדוש בלשון רבינו סתם
לפי שהוא תלמידו וגם בא"י היו כולם
קוריןלורבינו:
וראיתי במפרשים דמה שכתב במשנה
' מענותנותה כ4
ר אוטר סתםהי
םביהיוקוריך אותם רבן והוא היה
הנשיאי
נשיא והיה צריך לתתוב עליו רבן,ולפי
שהוא מירר המשניות לכך מענותנותו
כתב רבי ולא רבן .ונם ר' חייא ור'
הושעיא בברייתות שעשו לפרש המשנה
וכיוצא והיו גורסים אותם התלמידים
כתבו רבי כמו במשנה בי כך רצומ.
במדרש שהוא דרשות על הפסוקים
אמנם
לענין דרש בהב רבי הושעיא רבינו:
עור ואת אדרששראיתי בס' סדר הדורות
.רף ע"נ ע"ב שהביא מהקדמת זית
רענן ב"ר מתחיל ואהיה שעשועים ני'
וכו' זה רני הושעיא רבה וכו' ע"ש.
ובהקדמתז"ר דפוסויניציא לא מצאתי'י
אך הוא בריש סי' רקח ויש שם מ"מ.
איבראדהראב'ד בם' הקבלהכתבדחיברו
רבה בר נחמני .אך הרמב"םום' הרקח
כתבורבי הושעיא "ןויש פנים לדבריהם
ממ"ש ואהיוו(אצלו) שעשועיםגי' הנר.
ונם דקורא לרבינו הקדוש רבינו סתם
י 3ח"6
כם*שלעילובסמוך אותג'(עייןי3
כקות) ,ועוד דהוא אנדת א"י וכל זה
ממוכות להרמב"ם והרקח ,והרמב"ם.כתב
לבאר ס) התורה לא לבאר דושנה נם"ש

רבה (ונראה שהוא עם י"ב ראבויתיות רבי ספר יוחסין .ונראה דרכינו הקדוש צוה
הושעיה רבה) .ושוב מצאתי שכתנו כי לרבי חייא ור' אושעיא ור' נחמיה
ואהיה שעשועים גימטריאזהרבי הוועיא ובברייתות לא יכתבו כ"א רבי ,אך
במדרש שהוא אנדה לא הש קיכתנו
רבה 4והוא אנדחא"י:

רניט

הניה מנחם צית

ו) זג 5-ז3 (-5סקזפת ס' מתזת ככרס כסגם כן מכקופק.ק' סל!קח1
סת1לק גפו ר' ת!,-תיפיז
ו כל רכ'גו
ח !-סרפנ"ס גסקזמתו סיד וחכתי ספב:ס חגרו חכורים לפרס
ח) סק7וס חגר גרור !ס' גר06ית ור"י !ס' ממות !כןר.פ פכ!ת'ן פיס (יטמ !":ס' ~'Pilhגסנ-ס ח"ן :כ),
גרפס  omקות זג-ס גפם  1!15רק כרישת רכס  hStיתר  Ditheמל.:י כגסזרין "7כ -(1ה ע 6.ורכג*ס ג-כ
קריז ושסתיס ק"ג פ, 6-כן נערון גפך גט ויקרו רגם ופדרת חוית ,61כססיגו גל"" אר:ג"סישג ק":כ
ורמג"ט גשרם וקס!ת רגס גפ! 6גח' פרנוס(סריי-סו
שן) ורקס וסחי7 0סרפנ"ס ג'מ( 6י' '!תר !סגל ז3ר גסס סכ*ל הס כס! 6גפ 65לס"ס כנר למיס ?נסדר
!סל תגפי סת!פ1ד ועמג"מ ס-ס פס' כב' מפקדם זסיפכ'סג1פ6 -,פ*ס גפזנר רגס :וסיסכ חלס!י ס5
3ש 5פגך מפדר :זוגגו! יוגגו ק!שס כפות ?:ו 6טקס אסתפק ט( קזפ1ת סמ"ר 1סת!יס הופחו דר
י
ךחפ9סגי
דלל
!קגקפ!,מתון גנט וס
ימן פסן סו W"hlt 5פל :רדי פס-ס ע"סרספגיר.לפ
.
פד
ג"ר.יל5ו
דסי
6ף זס',6.,גנו .קנס מעמיס ט! סספס
י
:
כ
'
"ג'ג5 "5(5וסשי עס"ת  ft~nsזגר,ס נסס ספג!ת 6ת"ג
קזופי.ס*פס'סיטן ,טס-6כ ס'  657 t'rhlaגפג6
סכת1כיס וגס
ס ליחד פקת
שלגריסופסיזרי
י.פנ*ת (4פ'  '11שגז"ד גמ6 6ופ.פ-ח):
'CCD1ס  otl~nhנפירמ
ח'
גס
ספ7רסס,ס וק סדכר.

(ס.

.

ספרי

יק
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אבל לא רצה שיכתבורבינוהקיוש [סו] ךיךךץ

יביני אלא רבינו סתם ""ד):
כמה פירושים [על הטדרש]:
)5ונדפסי
יי על ס' בראשית עם פ' מ'
רש

עז

ספרים
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ךץן(עיין ברנטסמרסיס):
):
[סו]רוהשמואל (עיין כמעסימם
צ אל באור רבינו מהר"מ
חי]ריממור
אלשיך לס'ההלים4
[י"] אפרהרזיאל(עיין חרמתך רנתי):
[יט] רהבה(עייןס' סנתיס):

אברהם ן' אשר ונקרא אור השכל:
נ) מתנות כהונה להרב מ' יששנר בער
כ"ץ ונקבר הרב הנו' בעה"ק חברון
י ס15פ
 )8יפה תואר עלתה"תוו:רה ,וספר במדבר [כ] ךחךבךךן הנהר (מ" 1מ
מרעני3ח')6מי):
דבריםילפאהנקודלפסיפוהעל ד'יאמ)נ:ילות נדפס חק
לשונות (ע" ממס 3גנגסת
ענף
3ח*:)6
ד משה ,משנת רב
י ,אליעזר, ,רע [כנ]
י
ח שרה לכמהר'שדוויך הכהן
י
ר
ירהם ,נחמר למראה מניב למדרש
אב
קצת על העפור
רבה ,והכל תמצא בדפוס חדש ש
ל ושימה ער ע"א ושו"ת ודרושים על סדר
אמשמרדם מר' קאשמן עם חי' אחרים:
בראשיתטי):
ס) נור הקדש על מן בר
ם כ*4
רםרןנ שו"ת ולקיפי
אשית חיבור [כנ]
:
נדול באריכות
להחכם השלם
'
פ
א
ו
ה
ש
ו) הולדות נח ,וכ' סה*ד
ל
ע
י
י
ס
ח
ה
המלומד בנמים וקן מופלגיוחרמהשעים
שמותואני ראיהיו זה שנים רבות
פ' כליפה מלכה מק"ק אנאדיר:
כמו רנע יב):
ז חיבר מהר"ם זכות
רבה למהר'ר אברהם [כד]
מ
כ
ר
ר
ז
ד
ו) כללים למדרש
ער"ה על המפשר
,
ם
י
ר
מ
נ
' עקר נדפסו
ל
כ
ו
'
ס
ב
ן
י
ר
ר
ה
מ
פרם
ל
כ
ו
מאה עד כמה אלפים
סך
:
ס
פ
ד
נ
זה
'גי
מהספר הוא רומו גימפ' של שמות הקדש
ףג] רגלוישרה(ע" 1כנסות קנוח 7ר*נ) :והוא מ' נפלא ומיעיל לחדש כמה
חידושים ע"ד האמתיה:
] 1שךה אליהו מהר"ר אליהו חאקו
ףי
י וץהפפשךדדז ירבינו בעל
שימה על קצת מס'
]
ס
כ
[
רבמז
ולשונות הרמב"ם לקצת דרושיםיי);
יכ"י
הרקהוי"
הביא
הנ"ה מנחםציון
יו"ד) ostfilספות ר3ס 1מ37ר לכס 71גליס רגם (ק1ת'ס סמם גסמכניסתימוזיס 1( hnm)ntה" 6לנס נסמפט
ם סתח3 6כן פרסתן
6ומקמוערייעןשו6תסדתגחיוסימג16ןוגוסנספמתיחמיי
ס:סדלוט"י ר"מ מדרסן)יכפרט יגלים רכס לוטסוגך
ן ( 6קלכ וס  (6וס
ייפדנו לדינו גפתיתתכתנחומי ,וס'פניות גל6ס קותזי

י

ריב

י)

רך

רימז

ומגגת רות סו 6סקדוס 1כ1סון ורוב זכל' 1פותלם כ3כ n1VDt 4אסתר מקינו פפנ 1מלכס ג'וסיפין31 ,ס-ס
תתי יפת (כסר-סזי (יגו6גו ) ee1סו תכ(1מין ג( פס כחסרו כמ"ל תגועפ 6ספרם וא':
יא) ניסם קדור 'משת עם סמ.ל ר'פ 1סג'ס ס3חוכו מפס (סר"ס סגל -11ע ע( ספח' סש 6חט 3נס ספי' וסג-ט
גן 63ן (ס6י1ניש סכ"ס) 1כפ( מ-כ  11פת3כו וען פי' סקור oSth
16ת 6מת צסנ*פ  1'hDכר'
 p~pnטווערועגן גסס עס סרסת (פסי6-
ססלוחס (קוטפייס' (סנ"פ ,פתקי סילםסנפמווק
י כפטון צ:ג1ו' ממגורכ'
י וספזפי'0ס 67מטטרזס כקו כשט גס לו'
רמיקס ( 6גודע פק7ועיס 61ת טפו ( 6ווי
נט
(
8ג-כ) וע1

טי!

זיו

סיס

רכגירםמייפסל"ס 6גי'ק '6ד ודכליס סלבס וסמל
יט-ו סעג 6ספיקדק (:(l~Spn 6"7
סל
יב) גרפס נקל5ק 6ס("ד ומוך (סג*פ גח כמו"ס פסתו"! גסשכי מז( תכרתי מסורת ש 6'5קלס ,ולכס )ehtitr
(קולס3י6ורופי'שמפ"רוכסס פלרכסיכונסo*yihיטנגס ס'פגניתגיח פנחסוס' 'שו ףצסכ'16י3יס"ד:
ורכמגילוס (ססגשז,
ידפס כס(-ס הלק תולם סגפ"פ -51ע ס( סמח' 6מל מקולו ג 6סערם 1ר'3ס לולים בתסס
ולפ,ו pff,קוס" 3ען  Shtgופסיג גססכפתו (פ7רפ
1וס סדתוגס גז 00כס'ירו'סיפ':
ן (וט'( '6
ע-ס:
כ סמתמס טן סנטן 3ע( חפזת
רגס '7י3ו
נס ס 0קאסרס תוך כד 37ור (ם46גיקו תקטרג) וכספו גלת מפדרם פס-ת:
6מתוסקוסוג'  D'9DDנפתלוס 6פת1סי1ס יסנ"ס ע"ס.שן"" 0נסר o~ieע*mw 0
סו)
גסס
סגקדרשיםירכיכות סגסר  !0סקדסת ( 'ff9h0ס6צוגיק 1תקטעו)3 :י16י

קי-ו) ועי
סיפם

ינ)

יף)

סטי(

פז) קוסמך ס' פותית:
יז) מגס סמח' גמח"כ 3גש 0רק מפ' סםפ0,סית 3גן (וכפרש(יו קכ )6.ו6פנ6 0גי.סר וכיתי  eth1Sככ-י
(
9
ס פ0פריסי7 1%וק 6טפחז סקדוסיס
תעחרגויכיסם' 3,סרג סמטת מסר'5ס מפמין ו'(  hiW)tט יותר פכ'היפי
סמסדחיס; ו:ר6פ ג'ג *7גגס צסרפק.ורק
ספס
ו6ך זרוקס סי1 6סמורס זכרטיב
אק
יגע
יע וכפעט נחרן כנסין 1כ" 1קות פסקדפת
יוריס סרגם טספס פ1ג6ש נס'ופופלגי
( פנ"עמסרי גפ13 65
ד
נ
ג
ך
ר
ק
י
מ
וכפרן 7ס :4כת 63זג66טכגיא
ס סג"פ שמס ס"ס ,וכן מפידס!יונס כתכ יזו PhSeo
ג
י
 '0מג"פ
ן
ו
כ
מ
(
פ
ו
מפריס ורפו סל1מז:
סי: OA1 ,ntlleo %1 6מ 61גו מוספות מ '6מרשי 6סכנז כער מס' גגת3
3ח" 6ומתנ"ס מ"ן egסי' קל7וגן סרג סטחגר (קט ממט טל 6ס6ומ'רג9י'גחן קוומיס פסקת:
4ול

ו-י

01מט*י

ויעי

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

ה*ב6י1אומה"ד .ובם'מערכת להרבהנדולי

צמח דור
מהר"י דוד אחר באור הפרשה יש עוד
רמזים על הפרשה ועל ההפמרה:
)
פ
נרןץנעיין סרסכ*ן כמל) ' :
[כו]רומזי
[כז]הכפדל עטבפדאל שיפות על כמה
מסכתות מרב
י:
אשכנזיכ
[כה]רנוליעקב חיבר הרב המקובל
מהריי צמח סמה
ששמע מהרב מהרישויפאל בדמשקשהיו
לומדים אצלו כל יום הששי ויום ש"ק
בערב והרב מהריש אומר להם מס' עץ
חיים וס' עץ הדעת פוב והוא כותב מה
ששמע ממנו .ואני ראיתי ס' זהכ"י ויש
בו חירושים רבים וגם ממהריי צמח
עצמו:
פפי'עלאנדות
[גס]רפ[רן3יברזפדדזיכ
רבה בר בר
חנף תיברו הרב מ' אייקי
פ נעץ שנת
תל"ם ונדפם שנת תע"ב .והרב הנז'
חיבר כסה ספרים אבן השהם שו"ת ועל
הש"ס כאשר יתנו עדיהם גאוני ארץ,
והיה הרב אבד"ק הילרסהיים.
ונדפס ס'
רפדוניהנז'בעירברלין כא):

מ:הרפואות(-י"1,נ",
ולי"
[5נ]רצוף אהבה מהרב המפורסם
מהר"ש אלגאזי

על מאמרים מהש"סודבורי תוס' בחורפא
אמיתית כג):
[5ג] רקדך חיברורבינו אלעזר (גי' רקח)

בן רבינו יהודה מנרמיזא 5ג)

ע'ל מערכת אשף(ע" ר' 56עורנע"ס מרקח
כמץ) וחיבר הרבה ספריםוהזכירם ספר

נובלות חכמה דף קצ"ה ושםהזכיר כסה
וכמה ספיי קבלה מהראשונים שהיו
נמצאים אצל הרב יש"רו

ספרים
רקח,ראיתי בשלשלתהקבלהדףל"מע"ב
שכתבוראיתי בכלבו שזה ר' אלעזר
מחבר הרקח היה ממשפחת ורדון
שבאשכנז .וראית .בהגהה פ"נ דמילה
י"ה חיברם' הרקח ולא
בהרמב"םכי ראבי
ידעתילהכריע .ואלודברי תימאכי מ"ש
מהגהותמיימוניות פ"נדמילהאינוכלום,

דשם מזכיר ראבי"ה ומזניר רקח והאי
לחודיה קאי והאי להודיה קאי ואגב
שימפיה לא דק ,ובכלבו לא הור"ה נבר
איה מקום .דלפום ריהמא א אפשר ,בי
י כדיורבינו
ר*א מורדון הוא בר שמואל,
אלעזר בעל הרקח הוא בר יהודה .ולפי
מ"ש הרב המבי"פ בח"א סי' קפ"ז דף
פ"מ ע"ב רם'ש נם' הרקחסי' שע"ז הוא
ר"א מורדון כמ"ש המרדכי בדין ההוא.
הרקה משיב על
א"כ שם מבואר דרכינו
דבריו של ר"א ורדון ונם ר"א ורדון
כם"ש בתשובתו שם בם'
תלמיד
הרקח ,ורר"ביינו הרקח תלמיד רביידידה
התסיד כמ"ש הואעצמו בכסה דוכתיוכן
מבואר בס' הרקתפיסן,ר"הוסי' שסיג.
ולא יכולתי לחפש בכלבו לראות במה
נתלה לומר דרקח תיברו ר"א מוררון,

ואין להאריך בזה:
ודע דהרבהרבנים מזניר בס' הרקה בשם
רבותיו .כמו סי' קפ"ב קבלתיממורי
רבינו משה כהן .ממ רבינו יהודה.
ה*רורייהוסה נר יצחקי.
בסי' רפ"נ מורי
קע"ה וסי' רס"ז ומי' שם"ו מורי ר'
"יעזרממיץ.בסי'ר"ןטוריהישישרבינו
סל
א
שע"ח בה)
שמריה .מורי רבינו אשל .סי'
סורי רבינו שמחה .סי' רנ"זרבותי רבינו
ה .סף
שמריה ר' אברהם ורבינו יהור
שמ"ו מורי רבינו יהודה בר קלונימוס
בר משהכח .סי' תשח מרבירבינו משה.
סי' שי"ו סורי ת"ר אלעזר בן רבי יבוק
ע"ש .ואם אינו מ"מ צ"ל דהרב אלעזר
בר יב"ק היו"ד היא יעקב או יצחק
וכיוצא.כי הרב הרקח הוא ר' אלעזר בן

הנ"ה מנחםציון

יט) אס ע 3פס' ע"ס  'eD1קנים (?' 6115וג 6תקאס):

ישדד

כ) 5פ "1סט61ן
תע:)7-
סספחים טסכטריוססגוoעוo'niwnntהhק'(6ט""י
דג1לוע:
כא)גיפ
סן
גסבי))ויסךו1טססזיסגרע16יע6סננ?פ1ותייסטרס-יסס:ס.ימפגייסייסיסודייט*וי61עילס על גלסרייני
ו גט1בץ P?tטסריסס ס" פיטס6ש
גר)1וירילתיק51ט-סי פספס נטל דל" 6נטלסרייתי647 61סיידי
י46סו
טג6סט1
דיויל נט 5ס'סחבג"-ס gw 6ס' 6כי5פיו1ט דג"דסריקת מס טשגלסזיוי ופס5נ*
 1*1קסטת:
טה) טע'ע :נו) 5'5ט6יד:

45י
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קלונימוס ואפשר שהוא מר וכמעט רוב דריות רז"ל רומזים מגימור של
יהודה בן
הפסוקים .ומעין דוגמא בפרפראות דנינו יעקב
שניו ודו"קכו':
בעל הטוריש ונספר פענח רזא .והרב המקובל עיר
הוא מכלל המאמרות וקריש מהרעש בן אלקג?הלוי מס' הנהמר מנות
53ט
מביא משם רמו מהר"מ מגרמיזא בעל הרקח
להרם'ע שלא נדפסו
י
ו
ל
ה
בר' שערי גינה הרבה גימטריאות ע-ד זה .ונותן
והוא בכ"י:
לו אח השבה כי משתדל ,לרמוז דרשות רז"ל
'
ו
ש
ת
ב
 ]051ומ
קהוה מי קדמון בכ"י
בפסוק .וכיוצת בזה הית עושה הרב אגדול מאריה
1
הרשב"א בסי' תחם בכתב דארעא דישראל הרב המג-ן לרמוז דרשות רז"ל
ה בן בגימטריא של הפסוק .ונדפס לחרב ז"ל קונטרס
רבי ידעיההזכירו שחיברו רנ יונ
ימהספרים בזה בסוף מן קרבן חגיגה אשר בלי בלוי ומן
נאנח המרקדקכ").ועיין שם כ
וטורה כמעט היה שורה עליוריח חכמה לכוון
שזכר שהיה להם:
ורשות רז"ל בגימטריא של הפסוק נמו שהעיר
מהרב מ' יעקב אור עליו נכדו הרב המני"ח שם .והביא בס' כנפי יוכה
הו]
שרגא אגער רק"ק שאםיעלה רמז בסמוק ברית וטית וגימט ,בביון
פשםים ופלפול בגפ*ת והר"מ למספר שמות הקדש וענינים עליונים מה טוב ומה
ולאפאווי
נעים  .vtpוכבר ידעת שמיק הרחיקו האר.י זשל
על סדר הפרשיות כט):

רכןיעיב!

רובכני אש

להשהמו בו ואכמ-ל :

קונמרם אחרון
מ]רמזיםוגיממריאות מית ויביט 5va
יבכ"יולרבינו
הרקח

ך4עיא מהימנא"שי

בזהר הקדוש ל).

1ב]
*
ראיתי בטפר חסד לאברהם
למז"ה עין יעקב נהר ל-ב שכתב דרשב"י עשפ
נכנס לעולם הנפשות אל הזמך ההוא בחסידותו.

וחיבר
ושם עסרקעובאתומרההימענםא לנצופרשךרהעדיואר מהימ
כמ-שניבתקונים
שם ס'
וב" ע*ש לא):
חפרים בכוי שמרבים לעשות .רמוים וגימטריאות

.ש

[ ]6שאנתאריה שי"ת מהרב אריה

נכיו של הרב בית
חרש א) .ונרפס בשלוניקי שאגת אריה
אברהם מ
מנכדו הרב

וקול שהל

מ'

בשנת תק'ו:
ח"א מהגאון מופת
דורנו מ' ליב ראש

[נ] שאמאריה

ישיבה שו"ת ,יבהם הראה עושר כבוד
חכמתו ובקיאוהו להפליא ,והיה אב"ד
בק"ק מיץ והאריך ימים קרוב לתשעים
ונח נפשיה ולא הדפיס שאר החלקים רק
פורי אבן,עיין
במערכת מי*ת(עייןטורי
6כן) ג):
(עיין קשרים (יעקב):
[ג]

שאגתאריה

הנ"ה מנחם ציון

שאילת

בסי' 5ע'16 1כו:תו (דכית ישק פץנ 6%מוכל גס" סכ"ס
גו) וק  416ט 6למזו'ג'ק גר' פקיר S~:e
י
ג:
וס
שי
ע"ס ונס" סלט פספע דג' ליג tto~p.-ט
~6לקכערנ1בפי6מיש
ן וסיקדוק וססשס (כ! ענריו וזרדיו (תקון
ת ס' חכת ס!גכ!ת 7סו6
סונף כסידר
גח) ספקתנ-ג  tו5כרגנ (6ע"0תפ ו
ין ס'סיירי
נוסיתר סל~ptlp1
ירק פ'0וסל' 'ע
יf
f
' t
פ
י
ו
י
ס
י
ת
ס
ס
לליסחכי
%סר*' ג*נ 4עסס'! ,)7גפפ"7פ גרס כעתס' סרקפסישן עדג' פתורגס
רית פ'-ר" 6כןתנין !פס ס!סטת

וניג'ס
בס) גס וף'ס' מתיפקו :
לט*ר)ושוסם לק ע(
ם:
מעש06מ4ת סת!לס ע.פקני

!פלורס

(תן:6

לא) וגשרוי"ס גפ' גזענותךו] (.וע!ך גפ' 0ר!6ס ~ Ohtlתפריס גפ4ס וכו' ע"ר יג (פח!קוג"כ פס סנר'6
גפיר1ם 1פ"נ ,וגעקו סספר,ס 6סר נפ6ריו גת 61ס' רעיך  h~ntonגב-י יגןנוסןוים סם כו"כ
סיטרי
!פסס (סתתים:
 )8טכס 6כ.( 4כ כמו"ס"5ס hph9p pw71hכן שרגוס( סעו-ו ופס  DD7igסססי'ז' קות ג'16ל ('0פ8"06
מספותע"ס"6כ סו 6פסט"ו שפ'ם גר06ו סג"מ6רי' ('ג ~ hsנטעות !כפם סג'פסרפדו
ס" קמ'ס
פרג('ות גס' סיג גיטין כפת:סיס '6ת ק' סק"עפיס:
ט ת:145
 )2וס" ספו 6כרסס נת:עע גל' מ0ס פ*ועסניי6יי
נ) גיבס געתג!וי(נ 6עם תוססת ( o~)Otח" 6גס סכת פ" 6סתדסות וקו:ערס 6(":הוגת קרקע ט!(זע ת7פ
י *לנססייטת ויונקת וטס סג"מ (גג! סג"מ6על p~lihק6ר(סל!ס6ועי:

יסרי

6סי
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מערכת
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משאנץ .נה חט ף יחייא-וזולתם בה-א ה)ועיין
דגרי דוד .דברי שלום .דה ודיה טורי אבן .סדר
טהרה .עטרת ראש,פרי חדשוזילתסו):
הדורות.

ץ
עב
"ן
י'-
ב
ק
ע
י
ב
ר
ה
ל
'
מ
תדרי
אשכנזי הנודע בשערים בחיבוריו הרבים [ו] שו"ת ם' זכריה ידידיה מאורבינו
כמ"ש בח"ב טערכת יו"ד אית ק'ה(סיין
( .עיין ט'יהי 56טר6כוטז כחת):
תסר"ריטק3 3ס'1ת5ני 3ה*:)6
[ה]שו"ת מ'ידידיה הכהן(טיין ת'1ינ
ח"א וח"ב תשובות

ננו  50סרכ סער בסריסכחי):
[ס] שאילת שלךם (עי' ר6 3ח6י "7ס
וחוססויתוכו'כח"י)[ :ט] שד"ת מ' יצחק הלוי (עיין יוד
עיין "יחבר המשיג.
סנ" 5נחמ"א6י)ר.:
א שאלרת ותשובות אברהם  '7ביביא

י

מהר"א מי"עקב נחום .ברכיה ['] שר"ת הנ"מ
מהר"א ף טוואג
ף
רי
(עיין ננורח 6גסיס):
הלוי הרגמ'ה .מ ,דוד שראמה .סף דוד קונפורסו.
מז ז,טטינד רוטנבורג .גה זרחיאהלגנאוזטיה ..מן חחייייםם [י ]6שו"ת הנ"מעזריאל פראכופו(טיין
אבואלעפיא בכ-ר דוד .מהר"ח
מ'
ת'יחי 56ער6נועו כה"ק):
יהודה .רבינו ח
ננאל .מ' הננימא ,אישפיריאל .מ'
סו
מ,

כ"ץ אבי השיך

ןי]3שו"ת הרב שבתי נרמיזאן(עיין

יהודהמינץ .יהוסףקונקי.
מהרש מטראגי .הג'מ יואל סירקיש .הריטב"א.
מהרי'ט צהלון8 .י יונה נבון.רבינו יוסף טובעלם.
4%
מ' יוסף ףלב .רבינו יוסף חליי ף מיגאש .נה
יוסף ף צאייח .מרן מהר"י קארו ד) נה יוסף
קורקוס .מן יחיאל טראבוטו .מהריר יחיאל
קאסטילאץ .מ ,יעקב אבואלעפיא מהר-יבי רב.
(עי כהר"ר
מהר"י ווייל .מחרי ן 1הכיב .מ ,ועקכבף.ישראל
נ)סף
י
]
7
י
[
ע6יע56ק כחת) ז
ב,לביתהלוי .יעקב
פינצי .מהחי"ל מי יעק
מולכו.רי יעקב ממרויש .מ יעקב מראנימהמה .מ'
שי"תלהגא
ייחקהמל'גזי.הרי-ף .מהר"ר יצחקהלוימו(לאיחניא.מרהבריינשו [ע],
וןמהר"י
אלוי) .יצחקלויואלי .מ' יצחקדי
ןבנרפס
מקראקא,עיי
ישעיה הראשון
מהר"ר .ממאהירר"י מבברווטנואן ..ממ''מיאשירראלגבי(זעוקן.ב מערמת יו"ד (ע' ת' יוסף כ*6 7נ"ו דקיק
אלגאזק
י
ד
קר6ק3 6מ":)6
מהר-ם לובלין .מהר"מ מפאדובה .מהר-ם רוטנבורג.
מי  bnsoהבבלי .הרמ"ע מפאנו.
מהר-םמיאמלרשדיכ"יך.קלעמיה.ר"ממי [עי]
כללים ממהר"ין'
משה ף אדרת ,הרמ"א.
ויר
גוא) נרפס שנת
אלשלש .מהר-ם גלאנטי .מהר"ם זכות .מהר"ם
י
ן
,
י
י
ד
ש
ן בנדפם שם (עיי מ' יוסף*1
עיי
"ביב .מהריםמטראגי .מ ,משה ליאון מאורבינו.
מ' משה די מאיין .מ' משה מאלייא .מהר"ר משה
מארייו .מהר.םמינץ .מיה פרובינצאלי .מהר"ם
(עייו פסתיישף ף
מקאנגי .הרמ"ק .רבינומ
"נטים רבינו גת בר יחיאל.
65יי6ח נח"ל)ו
ףןאוחנא .מ,
הנ"מ נהנאל טמר,אבוטו .מ' סולימאן
(עין סי
עזריאלדיינא.מ ,עזריאיהושע.מ' עזריהפינו .חג-מ [ימ]
ע 'i(~PD
צביא
2
(עי'
.שגמנהזיר.ש'ך.ובמתהיר.נאשווהאלווויי.אב'הוובש'.למהמהארלשפירףא.נגי.מן ניע]
רי-י
ושלמה עבדלה .מהרש-א .סו ומואל אלגאזי .מחריש
להגאוןמהר"יכ*ץאב"ד
גאון .מהרישגארמיזאן .רבינו שמואלבן חפניגאון[ .כ]
פפד'מ"f
f p
' תשpובו"ת
מהר.ו טאיסאצק .מ' עמעון קאסטילאץ .חר"ש
עטם
יהושע פלק כעץ.

0מ 561נ6רתיו6ן כח"כ):
[יג]שך"ןצמהר"ר שמואל וימאל(עי'
 os~nויט 56גחת):
~סייןנ"ל(ח0ונס ,תס1נות)?

שאריתיהודה
שאריתיומת

.

'

שארירצ'יומף

ניי]שאריתיוסף
שאריתיעקב
שאריתישראל ימייית
י0ר"6
שביעקב

הניה פנחםציון

תכ"'ו1יקוט'ו 6 SDס"ע(ס6נוי,קו יתרשה)
ד) )5יפ ?ככלסוכ'לו!עי! נ6א  '6כטס6נקת ויפסל7כוו1יס'"
)*faופס.ו)וע' גקס"כ'ו"זסק-י וס"קכממיסר6סוסי"תפסר164
ה) וס"ט סי"ת סר*6ס ) hnttpלט-ג b'iw~tרוכי
פורה' %וסל" 6כ 1חייס פוסוא16 6יגלי מו"ס ברוך 6נני 3מו-ס
6
י
5
נ
 1ושכגוי סרלכ"( 1גדסס פחדת כס'
ן
ע
הקריס) מסלד-ך מקורפוסריכ"ס(נדפס פחוס מס סנ"סית"6גסס גד מסתו5ע"ק סד*'%ו"וסי"
ט סק*ג סכ'
וכו' ולחל כך כתכי וכ"מ כתמוכת כר עסת) טסרהק פסלנית
ע"ז כ '-סס וסריהם גסה
ק~f
יf
ס סרסהn
ת סולוועא) וגרפס געה כק-ק ס6דגילוע גס ה5ק סעו פכה";
וםוווין
.
י
ס
סר0כ"( 6נדפסו ע?סיי
.
ל
ב
ז
ש%
 %פיססנ' ססשך גס"  6500 h~oסלמסיכריס כסתת סרסכץ 6ססס*5יס%י סס 61ססכג.ס
(יכה"
נתיך כנורגיפו ,טיס) מסרס"7ס וסלסכ"פ כן סתפג*ן:
חיי:
ויש)  nftatס' גיחסטיר
י
נ
כ
ן sen
ס'6ס16ק
קל
וס
מיס) סס"ךט'1סק"כ51ס"סזי
י'יסויףופל
7יסנס6פ
ז) הסגי תר'
ו5
י :
4מ
"0
יספ' גל"ו(ט
שפס6להח'",כמזכופי1טיכסס' ס%חס 1מם"0סכפ
קל
וס
מ
וג$י
זז)
פג"י פפן ~ODD Ygn 6פלוס ?סרג
מ) וסטרך ש ת"ק כ"0 3גס 1ת1ת~ס "6עיסקככין פ6פרח פפר,ג
י
ש
ו
סתייס לסניו ' beש 3פור %גת 5קל6ת  vwtvnזל 6נלת סחכסס5פג' 1וקפל ניסד"צ
י'
יסו-כ עגת "o~Sו
סנ
1
"
מ*ווניסי
חס
פו
יל

ים

וגי
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ספרים
מערכת
ע'םד'פורי' כמש"ש(ע'ת'יעקבכיןכח"י)( :כח) שבלת הלקם על ההורהחיבר
הרב ההסיד מ'
1ס11]6בנךרז יהודה (עי' סורי "ייס) :אברהם וראה מראה נורא ,כ"כ בס' קב
ב'.חלקים נרפסו
הישר פ'י"ח:
[כנן שבות
והם
למםכ"ייסרהרמ"ז
תשובותגלמהקגראווןב (גט) שבלת
מהר"י רישר אב"ר רקיקמיץ .ות"
מגורי האר"י
באלידינונדפסבמיץ שנת תקמ"פ,ועיין ז"ל על החומש וארבעה ועשרים דבר
לעיל ריש מערכת לס"ד (ע"  65סכיה
דבור ע? אופניו:
16ן ניטקנ) ט):
נדפסבליוורנווכולל
מהרב מופה הדור ()5שבעה
(כנ) שבפזיעקכ
חידושי הרמב"ן לפ'
א
"
ח
ר
ה
מ
ל
ע
ן
י
ע
'
א
ו
'
ס
מ
ל
ו
ר
ר
ו
ב
ה
ז
ה
ו
כ
ז
ה
ה
ו
כ
מ
להרמב"ן
יעקב ח"ב46 :סו סככן על השנות הראב"ד להרי'ף ביבמות
[כד] שבם מוםר (דייומי
כתובות ניטין .וד' תשובוה ,השתים
תררמה(עיין תרומם) :ממהר"י אבוהב ואחת ממה'יצחקן'ואיית
(כס)
ומהריי די ליאון ויכוח גדול .וער אחרן
תשובת
אברהם
ט
א
ל
ו
י
ו
'
מ
ר
י
מ
ל
ת
ה
ו
ק
א
נ
ל
א
(גו) שביתת י"מ
מהריי
דיליאוןידי:
שו"הוחי'עלהרמב"ם
ודעכי חידושי הרמב"ן לוה בורר נדפסו
וכו'י"):
עם ה' שימוח שנדפסו באשכנז .וחי'
א
"
ח
ב
"
ח
ו
(כז) שבנלי לדלקם
"י
כ
ם הרמב"ן מכות המודפסים הנו' הם מלאים
שניהם מלאי
מתשובו' הגאונים ור"ח ורנ"0ה ורשיי פעיות ואני ראיהים כ"י .וס' הזכות
ורבותיוור"י ור-תורבינו יב"אהלוי ושאר כמדומה שהרמב"ן חיבר על מס' אחרות
ל ובנו ראבי"ה בכל מקום אשר הראב"ד משינ להרי"ף.
בעלי התוס' ורבינוייא
ורבינו ישעיה ובעל הדברות ורבינו כי זה דרכו של הרמב"ן דרך הקדש מלאך
אבינרור כ"ץ ושאר גרולים זיקק ובמ' מקיץ בער הרי"ף והראשונים .והרי בס'
האנורמייהיתדירדינין משבלי לקםיבי .תמים דעים כהוב השנוה הראב"ד על
וכףתניאנאצלמשכליהלקפ,וכשבליהלקת הרי"ף בקמא ונהרא ומכוהושכילות.ועל
ח"בכ"יישבו ה' נרה פרש"יוהן הם אשר הרוב שהשיג גם במס' אחרות ולא נמצאו
בס'ראיתי תש'רש"יכ"י שאומרים שו:וא אצל מ' הם.והרי יבמוה שהרסב"ןהשיב
ס' הפרדס ,ועתה ראיתי במרדכי בסיף על הראב"ד בם' שבעה עינים הנו' לא
ברכות שכתב מצאהי בש' הפרדס שמירר הובא בהמיםדעים,ובודאידהרמב"ןהשיב
רשיי .וזה שראיתי הוא סידור הלסידיו ,על כל השנוה הראב"ד כמו שעשה על
(ע
ועם"ש לעיל במערכה
יג')רכיט הרב המאור .וכן כתבהי בנדפם במערכת
נרקיסו נר הכרסס מרופוצדנ"חיי) י  :מעם (עיין סרמכ"ן "7ס סרטנ" 1מ65ךמיין

קב
יעי

שי

עינים

י

שבילי

"' י"

וכו'

חנ"ה מנחם ציון

כפסד"פ ס'
פ) נס גמ 65פפ1ו
פ! סס*ס:
יעקכ גו!! חי' תירס דר,סיס
יוזר) ככ
כשפס
יפר,כחטו כח.כג"6יזנכפהרסכוסם" שקו
יכפורדך תק"ו גתכ ,גטס,ת ט! סמחtנSDרS:'eר' ~1יטר ס"סקמרידיהרס5ך
מלנס ספפשת
5פו גפ' תפ"ס ו6ך !כון מכפל פז'וויני5י 6סגזססנתייו ,וגןגפס.סכגיפס
5פדלסתופיות 'ר6ס ימ 65כס 5ף ,oan '6גס 5פגדס ~סגופם ג6ומיר תקגשגגט
סיורו פכוגס קזז

ווי

*א)

גי

וגי

יריך

פסטר יפוס'ס:

ח" פיסוירוס'ט(פ6י.ג'ק
 1פסטור)1

בזג
*ב) 'St
~wכלתי כ6ן!פיל 6ת סמס"ן לג'פ נפתקו נכס דכל' ססכ*ל גששות וגריך
!פיין  ot)esדוקק גסוגג"י
"16ת ת-5ז כסעתיק 1זגר' ס
ר לס"ד נ6ס-ח ג'ת'1
*6ףג1גל55גסס סכני! דנסגויומ
פ"ס ופפות!"ס 6פלינוח"
כיןיגיז 5רנ'ס וניג'ס ססג'5
כסס פסוס
פ' פשתי ג' נימד מתהת יסיד) ופסם-ס כסיו"ו ס"
" o')thז5ס'ד כר"ת 06הגין גטניחופיתר ה '6סגר וכולןהווין לסור פעם וגן פאס סכ*' גסס פין

"י

י6

א

י"ס:

כסי

יג) וכפת גוסס ס' ענ5 5קטמסיס~ג6י,,
,ס,%ת !ח',6וים ט כסקס 5תו1ס
סס"
וג'יפ
ס כו 6כככ"ן סכ5ס ,וסג" לנזח ספקסגיך
11Da3כhל'ריUימגסטפייסססכנסי6ס נסס סוסנככג'"ל5פ6סטזר565טיגמ5,ט6ס0ס61ג!5ובי"
ז"6
נקטר פקיד וגס נסס ר-חי"ל "51פ כפ5
לס.י
 o')tDlhערותן5דח,ת זכרי סג* 1סרט""16 6ח כפ*כ 5פגתקניית רכות סספיגס פסוסי 65פ %י65
פיס וכס41תסייסס"9 56ס:
46י
מנשכת דג'טגריסגיבשתי:

י)

%

9י ים
מעסיי
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ש

מפרים

וכו' נחך) ,דם' הנכוה אפס קצהו נדפס ,נחום והרב החסיד מהריע גירון .וחיבר
והרב פרוח הל' י"מ סי' הצוו נמנהני דברי שלטה דרושים על סדר הפרשיות
האיסור סעיף כזד הזכיר ספר הזכות יפים ומוכים ום' לב שלם מ"מ ע
ל:שני
מפסחים פ' מקים שנהנו ע"ש:
חלקי הרמב"ם ממפרי האחרונים
( )65שננך גאךן חיבר רבינו מנחם (רג) ושדשן כזד41די
ן כ"י ובו הרנ"ו
לבית מאיר הזכירו
סימנים שוהן
הרב מנות הלוי דף קל"פ:
דעברא גיממ' זו וחיברו רבינו משה בר
יעקב ,ודלא כמי שכהב שחיברו הרם"ה
(עייז 56יס):
(5נ) שבר
ובא ס' זה
י כ"י והוכחתי"ו בשבש
ד
י
ל
(5נ) שברי לדהות
אנשים במקום אחר שהרב המחברו אינו
1
:
6
פ
ט
'
י
ע
(
:
)
6
9
ח
ג
ט
"
נ
ר
מ
'
ה
ר
ב
י
ח
ר
צ
ו
א
ב
ר
ה
ו
.
ה
"
ם
ר
ה
'
מ
מענינים
עמוקיםוכי סמאליריה דבר עמוק כות
(5ד) שבתות ה' -
אוצר ה' יבא:
ב'חלקיםא' משו"ת
(5ס) שרה
הארץוכו' ואחד מדרושים וזיז
ךבי עתה מקרוב בא לידי שושן מודות ונתוב
שם בתחלתו שיר זה .עשרה קבין ירדו על
חיברם מ' אברהם בב"ר שמואל אחיו של
כל חוקר מבין סודות .רבינו משה בר נחמן נטל
מורינו הרבפרי האדמה .וכ'
י)עור חבורים מהם עשר ידות .כי הוא השלישי מתשבי קבל
פ

י

ידחיף

בחכמת האמת :
עשר ידות .משח נכדו הרב מורנו עם בשמי סודות
חיבר הרב מהר"ר נכבדית .בשנת רנ"ה חדוד ניסן הוא עת צרה אל
()15
צאן אובדות .וילקיט מהם קב ונקי קרא לשמו שושן
יהושעבנבנשתי
סודות .עכ"ל השיר .ומזה נראה שהרב המחגר היה
הירושלמי (ה" 6קוכט 6חכ"כ וכ"כ מס חק"ט) .נכדו של הרמב"ן .אמנם בתוך המפר מבאר
ונרפסו ג' חלקים כמ"ש בנדפם מערכת לפעמים לשונות הרמב-ן בפירושו בסין קפ"ד וסי'
יו"ד אות פ"ו(עיין ת' יסוכע נגנ:פח 3ה" .)6רם-אוטי' רמ"ה והנמשכים ולא משמע שם שהית
זקנו כלל .ושנת רנ-ה שכתוב בשיר יראה שהוא
אך דע דלא נדפם כרו .רבעה שנדפס ח"א רנ.ה אחר אלף לחרבן וא"כ יהיה בקירוב שנת
כתוב שהי"ל באור קריב לשלשים
חמשה אלפים פ"נ:
ראיתי בסי' ר"מ שכתב ורבינו יעקב בעל
ולאנדפסו אלא מו"במסבתיה מעלה מפה:
הטורים כחב וו-ל וכף .ואם הית בשנת מ-ג
(5ז)
(עיין טעמי מגוה נסרך הדבר קשה שיביא לשון הטור .ובעת שראיתי ספר
זרם נה"ב):
זה לא היהבידי ספר הראשון שראיתי שהזכרתי
(סייןכלי הסור6ס) :בנדפס,עיין לעיל) לחזות גנועם אם מכוונים זה
(5ה)
עם זה .ראשר נמצא אתו יבין את זאת* כי
*
ן
ק
ן
ן
ש
:
)
(5ט
)
כ
ר
7
ו
(
(עי'1
הספרים סנז' הי בידי בתורת שאלה ליום אויומים
והעלם בינתים באחת ומאתים יז):
5ךקס):
(עיין
(מ)

שמהדץירץןשע

על

ממכהו,

שךדץ יעד

אך

שךן*~4ז4ךיי3י
פןדבנ

שןלידץכמעיל
(מ )6שדמך אמדנים

להרבי
(וע
י המקובל

מהר"י אירגאז
להכריח למוד הקבלה וטהזוןא בדרך ויכוח

ממודר יפה

:

[תר] שושנה (טייץ ש 5נרמס)*
מן

(מס) שושנתיעקב

סתו56
(עייו
קמהי כח"ק):

(מו)שדשנתהעמקים מהרב המחבר

((ננ) וטד3ה ןץלכדרן להרב ם' שלמה
על כללי התלמוד:
שלם אב"ד דקק"ס
ו מי ')pD
באמ"ר באור על קצת הלכות גדולות ב' [מז]שחימותובדסקות(עיי
ויין נחש"יל')ח"י):
חלקים .והוא תלמיד מורינו הרך מהר"א

סו) ס"טס' זני
ו 6סנס
מיוחס ח"נ  5"1ת"כ:

הגעה מנחםציון

סמ6ול  iD~Oוטה

פרי מנדים

י

ככדס וס"ס כסטר ס' סוס סקלן חיג סג7פסטעי גגו מו"ס 'טקס

טז) ומזסוסי ס6חרו':ס :כמטו קי:טרס 'קל "טגון  "ethnDוגן  65יטסס17,1 ,טמי כטמדצגיו סו 6חגםנט.ניו
וס7סיס ס' כוויכיח וכגר טוס 5כסין כ6ו,ת 1כק' סגם נסיג וכס' 76רת 56יסו ועוד ס' 5 '6ח" 6טלי6ססי

ט"מ 1ר1ות ;מ:16ך:
ס ככתים וכטת (דפס ס'סימןסודות
יז) ו5פ'"'71,מזם גסס'ד גס' תכן ס71ות 5סרמ"ס '01סוסן ס71ות5סרמכ"ןטי
וכ' מס גכסר מס' דס5 61ר' יכס פר' יעקג מקרן לוסיה 1ר1ג לכריו סס נעתקו מס' סקנס ,ורק כרמו סו6
טפ,גס ום' רס.נ :רתו סס פרט סס:ס:
ם הגלמן מושג
וז.י) (ופס ;'פ עס סנ"ס וגי6וליס ניג'ס תילוייוים יסג"ספירם"ל
,מקמלקפיטן וו51תס
'כסכל 6ס 5יכל16
כנומן סמקת כלמן
ור' סמטיק גרית ממס
יך )DDTס'ת:0.
 'Tfitסט" 6סכל נכס כחיטת סח7טת PD77נגנוזייקין ס' ת(" 7טזסונג"נעוי
ע"
סלס
(וכסין
'י
לסל

6סי

יפי

ישירי"**ייחסי

'1זי
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מערכת

שי

ש

[פס] למורא שו"ת למהר"ר שבתי
יונה וקצת סוגיות
ודיבורים כמ"ש בנדפם אות ימט")ר( ,עיין
עסר"ר סכתי ימס 3ח*: )6
לסרב החסיר כמהר"ר
(מט)שיךץ
' יצחקנוניסואים נ"ל.
(סי"ח ר"ת ס13עות יומק חנית)בחייו נדפס
על מס' יומא שיטה מפוארה רהבתידים
נם"ש במערכת בי"ת (סי' ניח ינהק)
ועתה נדפם על חנינה כיוצא בה וקונמ'
תפלת כל פה מחבורו בית יצחק על
קב לב"ר
ש"ע  nובסופו תרות י
עf
מככבא דשבי"ם עדו"ת ביעקב נר'ו:
ן פרקסירס) כ)8
(ס שיחיצחק (עיי
(ג )6שיטה מס' ברכות עד"ה(,עי*
ת' סמו lht'nlba 56כחק):
(גב)שימה מס' ובחים (עיין סברא
ז"ל נחק):
מ0ן מומה(.עייןטסר"ל
(גג)שימה

יירתק

מפרים

פ אנ

(ס)שיךנדול מאדבכיי מכללי הדקדוק
לרבינו תם ויל ובתחלת ראשי
החרחים רמז שמו יעקב ברבי מאיר:
הדשנעימי ממס"כות נחל)ו
(ס)6
מגחתיסורס)כב:,
(סג) מכתם
מנין אותיות התורה
(סנ)
(עי' רניגו סטריסנתון 3ח":)5
למז)שירוץ קלקולהיכו' (עיין יסיגו

שיר

שי
ש
ירעי

"יין

' ס5מסכןג3ירו 5נח"1)6
משנה (עי שניס
"
כחת :(hfftp

(סס)שיתאמדרי
(סו) שכל מנב פ"קימון על התירה
מהרב מנחם בר
f

כ"י

שלמה חיברו שנת ד' אלפים תת"ץ
ומזכיר פירושירביחננאל .ונמצא באוצר
מפריהנאון מוהר"ד אופנהתם הזכירובם'
תוכחת מגולהפי' קהלת רףו' ע"בכגי:
(סו) ץצכלכמך2ב ט' זה פזכירו המרדכי
כמ"ש מהרד"ךבתשובותיו
6נרסס מוסס גח*:)6
ן בח"ב אות
(עייןמי '~h)Sh Shtnnנחש)6ו בית ב"ד חדר א' ה' ,ועיי
(גד)
)
ד
ב
יזסנסמוך) :
צ'ח(עייןיסג
'
מ
ת
ו
צ
ב
ו
ק
מ
)
(גס
ו
י
י
ע
(
ת
ו
מ
י
ש
למטך12נ"י פי מדרש שוחר
06ין (סם)וטכנ
פוב להרב מהר"שלאנייאדו
6סכגזי 3ח" )6מא):
בעל הכלים כה):
ו
ג
י
נ
ר
דבות בגמרא (ע
(גו)
הבית חיבור מהרב מ'
ייןנח"ל)ו (סט)
ס
סעייס ננון .מסרס"7
מנחם קוים על
מז) ששדת
הש"ס (ט' מ' הנגיס ספר תורת הבית ובדק הבית ומשמרת
6יססרי .(6מ' 'עקכ ק6סט
:רו ,הבית אביו של הרב מהר"ר חנניה קוים
מ' י5חק 6נוסנ .מסר"ם נ6רמיו6ן נח")6
הרב המחכר מ' קנאת סופריםעל המצות
בתלמוד ע"ר האמת(עיין והואבכ"י .וכ' בהקדמה שבתחלה לא
(גח)
הזקיס  '7סילוף כחש) :ידע שמשמרת הבית חיברו הרשבזא.
נדון מאד סרב האי נאון וכשנודע לו מתשובות הרשב"א עצמו
מט)
וצ'לכ"יעלהדינין ומשפפי חור לראות מ"ש ננר המשמרת ותקן
הלשון בכבוד .והסכימו עליו הנאון
שבועות:
מהר"ר
הג"ה מנחםציון
ס ח"ס סגתי ) Oh1ספ'חט ומוסלת"ס וכן כממות סמחגליס סס  610עע1ת,
ומורקימו"
ס סלג'ס גוס כספות סספריס כמס 61תזי  6(1פגנית עוד ק71ס (זפ
ים) ווכ6ףססנסי'7'7ג'6ןסרסגג'ססמ'סג31".עסס"ימסי

עי

עי
י ',
שיטותע

שימית

שיומ

עי

שימות

שיר י

כנמות סמתכריס גרפסכס!6יניק( 1תכ'":)6
ס ינהק כא' ממל:
כ) יפוי
כא) ועד ס'1ס כלפס מן מ~ס Osttt~tpt'sגתוגות נ-ק טיפ ג*גטייס טיל גת1טג ~ Ovtכססיגויעקם1ל'קיטי
ס
ס
ר
כ
ה
ס
י
ס
1
ל
7
ן
כ
י
ע
ו
גו.ל לר"ת '1מוסס ,נ7פ 0ע"ס ניתיפקד
פייתוםי
()611'5רhגpPot)6tא~זoיrרנעוןמומטסס',גחים נספח!ס' מגחג"יס ,גר,תות 1כ6ת' (טלרג6ן 6נג~!hר"nיfצ'
ס
יי6סחלומנמיססתוSDייגיי
'
ס
ס
ס
י
נ
1
6
נ
ת
ו
ר
ו
י
מש"ס
ספ' !'bSך נסקכי סטן ,ויסכל ס' סיטתןמקונית
סת7סנ'p5siתtנלגס מפ8יסט'גכיי
שנדפסו סוסיום ומטס נדפס'ת" ,3וכגל סתת!ת' 6ני ע
ס ולאס סומן נגז כ' פרוכטלדועי
.61ג ':מופגס  "ehמ5ד anhוס' מעוג יגפר:
כב) ע 1ס'  sttsן .מטל:
לל"6כן כוחן ע 1סלס' לס"קס' ?* 6תתק*זוסוףנג"י כעיללמגגן וסנה סס ס'ככ 1ס,
כ ג"פ 8
כנ) וחי נ-כ ספר
כד)וכן  n'hloס' תסמן ועכ"' כ"ס ל"מ וכשסרי !-ל"ס :גת ו"7פ -16ח רע* 6ע"ז וקווי ס1ח ס' סב! טום
t
h
v
o
n
י מטוס עיל טשנ'5
6
.
א
!
ט
ו
(
מט(.ג' 6נוכר כלמגרן פ"ק זגיטץ ע-ס
סמ'ותס !ר' מסס כר
ויק
:1!13 610גי:)6
כה)וע' כלקדמת '0גצי

עי

יצי

עי
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י מערכת -

1%

ש

ככהר"ר נתנאל מראבומו ושליה ארעא
קדישא והשלימו שנת שצית .וראיתי
הידושי שבת ב"י להרב מהר"מ הנז'
והזכרתיובקונמרסשיורי ברכהסי'רל"ב:
(ע)מיהשלהן חיבר ה"ר נרשון כמ"ש
' בם' ה
ןכלבו דף סיב
ע"נכי :
(עמ)
בדים ועניני
שלהן צףיע השלהן ויש
דעות מי הוא הרב המהבר* י"א שהוא
הרמב'יוישמיחסיםאותולרבינו בת9כי):
(עג)שלהןגבוה על ש"ע א"א מהל
פסה ועוד נדפסו נ'
הלקים על ש"עי"רכהי מכמהר*ר יוסף
מולכו:

(סנ) שלהןמלכים

י

'5תק
(נעוי'6יפמסיעי
נחת):

(שיף
שטים מהגאון
שלהן כמהריש בעל מרכבת
המשנה על הל' שבת ושמעתי שהגא
קיצור המחודשים מאחרונים* ונדפס אך
רא בא בנבולנו כלל .כם) והיבר עשרה
י
שלהנות עלכלד' פורים .ועתה באליד
וראיתי שעשה סדר_ אחר-ולשון אחר
והלכות חדשותואין לו יחס על הש"ע.
ולסמה עשה פירוש והביא דברי
האחרונים .ושם בהקרמתו פירם כל
העשרההלקים,וישבכללן רוב ד' טורים
בסדר הרש .ושם הלכות מחודשותוחלקי
הדינים כפוב בעיניו ולא ראיתי כ"א
זה החלק הנקרא שלחןעצי שמים ,והוא
על ל"מ מלאכות וי'מ וכו' וכתבכי
ביער לבנון 5לו ביאר כל הסתטיות שלו
ע"ש באורך .ושאר החלקים ולא ראיתי
ולאירעתי אם נדפסו

עצי

מפרים

עריךימיי

מת"ז הקייש
(טס) שלהן
להורוהמהזכו אהר
שעמד בשרש הדין בב"י ודלא כע"ש
מהרים"ץ סימן מ" :1וכבר השינ עליו
הרב ההסיד הרם*ך בם'יד מלאכי דף
קצ"ב* נם מ"ש הרב דבר שמואלסי'
רנ"ה והביא הרב הנז' וז"ל
יי
ית
מיע
ו
שהרבומהרעי קארו מסרלתלשט
אומרי'
כהיבת קצור ספרו הנדגל ב"י .הלא הוא
הס' ש"ע .ויען כי לא אהד היה הרב
המסדר נמצאו מזה קצת שנויים ברעות
ונסחאות וקשה לזווגם בלתי דוחק הרבה
המביא להוציא הדברים מפשופןעכ"ל.
מי יאמין לשמועתו דנראה פשומ שמרן
הקדוש לאיניח ספר שעשאו להורות לכל
ישראל ביר הלמידיו אף שהיו נרולים
שיבא מכשול וכ"ש שלא יחלק ההלכות
לזה אתת ולזה אחתאוכיוצא דנפיקמניה
הורבא .ואם ח"ו היה כן לא היה כותב
שהואהיברו רכל קהל ערהנועליויסמוכו
והי
א לא ידע אלא תלמידיו וח"ו למר"ן
הקדוש -שתצא תקלה מהחתידי
ו ים"ד)*
נם אשויר למהריק"ש בשו"ת אהבייעקב
סי' כ' שכתב דש"ע היברו הרב בסוף
ימיו ומפנ חולשתו נמצא דברים רבים
"יה סימן קכ"ו שבדין כ"ב לא
כנון בא
השניה בם'ש בדיןי"בוכו' ע"ש ועמו
הסליחה 1ע '1מ"ש הרב פריה שם ותא
הוי מה בין תקיפי ארעא דישראל וכו'.
ועמ'ש הרב מהר"יה נזיר בתשו' משם
לוימהר"ם הלוינזיר
הרב הקדוש מר אביו
והובא בס' ננת ורדים ה"מ כלל נ' סי'
והרב כנה"נ קורא אותו ס'
כ"מ
~wyקצרוכן איזה אחרונים:
ה
שלהןערוךהיברו מרן אהר שהיבר
אות

2

הג"ה מנהם'ציץ

פו) חסס'ו פיתסט 5סל'ecnכןגתו ס! ל' נלסון עיטוגסס"ק ומפ"ם *16 '83ח פ' לס'ח 3טס סנ 116תסרטן
1 (*1פ' ליחם סי' פ' סכת גבס  rsn1ונס" ק"פ סג' 6כסס ס' ס(נע "11ע p'ih1 ,פפפ"ט )~61? pff
ן:
ס:י'מו ספת' וססי.ו%ר'  lb~trג16 11תס סס5פס (קל 6מ"גגסססימ
ט )1יג*ג גפ"ס סחט ז 1"5ע",:ג"ס נמעל מס' (11ת 3זפוס סרטנת (מגעוגסרפ"י)פיחססו
ח 6%טס
gט
ש
:w
'~'
סרגם לגריס ס::תעי מ7ס1סי ס6תו1גיס 01161 ,נססו'ףגרסוגיוס פפפ'ס ססס גמיי גnלpיhtת(:פs
גח)יגס  SDע"פ6י-ת ה146יקי תק"ם) נטח '.ו31ת תולט ס! ס' יו"כ (:ס
כמןו,ס 61כמר ~p'PDח
' ספים וס7פיס 1פ!  1Daגעירתס"ספעיגי 6סל ,ופעל ספטס
"ת
י" 6רוכ ס' ס1הןע,
ך פיס ססעת'ק מליו פרר סחף 1161 ,פרו"! 7%3רס פחי תכונו (גגג גי 'גנון וס סג1פכ
)OffPיר
לאליס (מתגליו ) S'Dtפ' (' 3ו3ת' 6ת' ("נ):
מסריס !פעתיק6! .תליס ע,ם( ,פחס מסיולסיס
יח*! 5פי פגסנ כג'מזיגתיגו' 1.5נדגר סגדפס כסשה
"ס
ר-
ןג
מ
למעד)ועת" :גסו"ת פגי ח"גסי' ג"1te1Di 6
ופירק
*ן ::5ות ת"י כוסיגר וגת1רת מנס ,ו6פי' גיגריס ספ1גרתיס ממו"ג'ס 5 1:6ט" 5ם
ו
ג
ל
פ
ס
י
י
ה
ס
ע8ס
נפולס
 P~DO 5וכס"ת לתוו סג16ן כע! פג1ס"ג סה"תל זגג ספ1לט
יפתע6פ"נ וכר"ת",
תקעכ'גסןסי' קכאג וקג-ז וו*! קיית1יקנס
ס ס" קי.ג 31טו"תחויי גסטמ"ית פשט
1גסרת כעריפרי
י
1
5
'
ק
ג
1
י סולגגתג %ידס'
"קפי ס17ר (:פול וסז'עקותגג5ספסור נפענע סק %סט"עויר?"%וילולגיתי  ?5ספו
כ
,
(
1
פ!יסס מפגע ורות ג1ססס גס דצ'ות (יגספריון(סיט ותרן ס' 3י?ס ספית ע"ב לת"ס פסל"ס 6ג5יו
ק' 3וקוקס ע*ע:

סיוע

נעי
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8צת ע"ב ענת וררים א"ח כלל ד'פופ ישעיה הראשון הדפיסם מ' יהושע בעז
הנז' סביב לגמרא:
כרטן ש .ועם"ש גנת ורדים א"ה כלל
ער

כי לא נדפס שלט הגבורים שנת
י
רדי
שי
יי אורעיני מרן נשת
לא שלטו בו מחור
י הצעיר טפקפק קצה בזה שראיתי ביתיוסף ולא בעשותו המהדורא אתרא לפניהדפוס.
יאנ ש"ע שנדפם ראשונהישן
י הגהה שבית יוסף א-ח נדפס גויניציא שנת ש"י .ואף
ל
כ
וכתוב שם בסות א"ת שחיבקו מרן בכפר דקרן ל 8השלים מהדורא בחרא של ב-י ח"מ עד
י ח-מ דפוסויניציא מ-מ
ביריא שבגליל העליון שנת חשב"ה .שנה הי"ש כמ"ש הסוף
ב.
ה אחת אותמוה .ואעיקרא
לקבא ליד מרן במשך שנ
יככר שרע דמהדורא בתרא של'ביתיוסף
ק פשר דאשתהויי אשתהו עד שנדפס כל "די-ף
לא נמרה עד שם"ו יא) .ובהקדמת בד
'נתקן ולא נראה בעליל חוו מסביוניטא משך זמן:
י"ריאה לגדול הרוה האחרון הרב פני משה
ם
הבית כתב שכבר נדפס הב"י פעמי
כ
נ
א
'
גראשון ס" "1א דמה סברת ריא-ז וכתב
שלש השלישב .ועי
' מיש לעילבעניותי ראף מרן בב-י שמביא כל הסברות לא הש להביא
מערבת בי"ת אות ם' ואות י'( .עיין
אותה הסברא של ריא"ז עכ"ד:
א כ מר"ן מעולם לא זכר שר סברתריא-ז
נסק מנית) :אשר סביב דרצימ
יהביא שלטי הגבורים כי לא ראהו
ו
)'4
הגבורים
י
הרי"ף חיברו וכדאמרן .וכטיזזה ראי להרב ההביב בס' שייר
תיהגהב"י אות ד דבשות מקום
קפח
כנה"ג א"ח
מ' יהושע בועז לבית ברוךמערי אימליא איש מזכיר בב-י לשח-ג .ואף דשה-ג כחבה בשר
וזהו ס' המחלוקות יב) .וחיבר עור ס'
 ,ריאיז .הידושי ריא"ז לא נתגלו להרב:

שלמי

הפשופיםואני הצעיר ראיתי בכ"י .והרב
ייפשע בועז הנז' הוא החל להיות גבור
חיל לזכות הרבים הוריה גבר מ"מ
בהר"ם ומם"נ ופור איה
משפט,מקום כבודדיני
הש"מ וקראו עין
ונדפס שלמי
הנכורים בסביונימה ש' שד.י .ובתוך
השלפי הגבורים העתיק דברי ריא"ז
שיצארבינוישעיה אחרון ז"ל והיארבינו
בר כרתי' דרכינו ישעי.
ישעיה ממראני
אזקן רשםעתיה לפום רבנן הרא"ש והמור
 .וראיתי בטה"ד
וש הלקפ ירעםייהי
ףבלנייה ע"ב שכ' וז"ל ריא"ז עשה פי'
ד
לאלפסי נקראשלמי הגבורים עכ"ל
י
ג
י
נעמו הסליחה כי ריא"ז לא חיבר על
הרי"ת כלל .רק כתב פסקי הלכוה על
הש"ם ונמצאים בערי איפ
אחד,ליא וגם אני
כ"י .אמנם
הצעיר יש בידי חלק
הרב יהושע בעז לבית ברוך חיפר שלמי
בצבורים והוא ס' המחלוקות כמ"שלעיל
ובתוכו הביא דברי ריא"ז וטציין כל
מקום עאהכיאו עפיו כספורכם .והשאר
הם דבריו שר הרב יהושע בעז ברוך הן
להניא דעות הגדולים וטחלקותם והן
שהוא טחדש כמה פעמים שקלא ומריא
ודיגים,ותוספותרי"רקדושין שהםמרבינו

אלא

דגם על הרג שיירי לא ינצר מהגמגום.
שהקשה שם על הרב מטהמיה דבמה נסתפק
אם ראה מרן שה.נ אם לאו .דודאי שה-ג שהיה
כזמן מרן או ק.דט אליו מעט לא כהפשט טהרו
גזמנו עכ-ד .וגם אני בעניי אומר ובמאי נסתלק
הוא הרב שיירי אם היה בזמן מרן או קרדם וכף
מי לא עסקינןבנ"י א-ח הרי נדפס ג' או ד'שנים
קודם שנרפס ס' כה"ג כמדובר:
ראיתי להרב מנתב מאליהו דף ז'ע"ר
תמה על מרן מדברי ריא-ז ע"ש .והרב
בשיטתרבי הרג פני משה אמרה .ולא דקו כחדא
על רנא פתגם:
היום שואף זורהיד אהרן א.מ הבר סחדא1
וראיתי בסת ק"כ הגה"ט אות כ-ד הש"ג
ישי"געל הרב המבהב
לאדהשה"ג לא בא בדפוסבימי
מרין.וגםהוא נר-ו דייק כלישניה דודאי בימי
מרן נדפסכי מרןהיתהמיוחדו שנתשל"ה .רקרמרן
היבר הגש ונדפס קודם ראות * שח"ג כדאטרן:

הנם"יים

דהן

שלמיהגבורים

חיברו הרופא
(עז)
כמה"ר אכרת
שער אריה ממנפות עלענינים מצורת
הבית והקרבנות יעל מלאכת הסוזיק"א
ומבעי ב"ח וסדרלימוד וכיוצא .והזכירו
מ' זה הרב הי"ם והרב פר"ח סי' פ'
בי"ר ירו:
' השלמות(עייו נכתתם דנתי):
(עח)כו
צבור להרב המפורסם
(עט)

שימי

הג"ה מנחם ציון

ינ)

עיר וקדיש מהר"י
אלנאזי

' ח!קיס
;4גון!1DD) 6יפיסיק עו ג' ס;"סג!.י 6'5':פיפס גלותיות פו!כע!ת עטו :הזקינ
41ק
ש"כ נם' סב 1-ופעםג' כב' ס!"ד כח" ס"חנל
דקי תיקן ג'ת ,כע"פ ס! 6!.6מתח"יחיד'גרס:'6ו פתיקן
ש
ו
יגללו גססת ! Otp:גקך6ק6ס.כ :לפס  OPסג-ס ומ"ק ונ;' ס"5ג ) DD7גיו'גי!' CD P~th 6וינים כספליט
ומל ו"ן:
!גפי"ו !ק-מ ע! ;:וכל כ-פ ס' סמחיוקת ג"כ,
לב) ו"! דעיקר רכל ס' סמחי!קת נעתקו תוך ס'
 lק'f
י פלסו כסססנ'ס 56פס')~'Og :
פ"י( ,יסע! ז"פ
!נוכר גסס-ג:
לנ)ונויי
לר)וגק,ר פי' ח* 6וקרש גסס %ר סנורם (ממ 65תר!"ו):

ביי

ף*1

11

ופי

f

t

t
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ש

ץ ה' ססי*ר 6נרספ
זיו
גרטיס כת*:)6
! המדב עם וקן אהרן*

הלשמן זר
] [DDשמן
דרושיםיפים להרב

אלנאוי SWtדינים הנצרכים בסדר תפלה
ייש בו הנהוה מהרב החסיר כמהר"ר
אברהםחייון נר"ותוספית רבות וחידושי
דינים רביםודיני ס"ה בפרשיות המועדות
באורך וברוחב .ונסחאות
ה):דוקניות ושפר המקובל מ' שלמה אוהב והרב נכרומ'
המנהגים י
י ראנוזה!
ן
ר
ה
א
ן
ה
כ
ה
רבנ
(ס) שמאל ישראל (עייןיינ
המאורחיבר דרושיםנפלאים
נ פסתי []5
":
יכייס)
י
להנאת מ' שמשון
ןסי%71ביושחהליםיריעינרפם כמה בכרך אביו שלהנאין הרב תוותמ) יאיר
פעמים והרשב"א
ומזכירו שם בם' חוות יאיר :
ם
בתשובות סי' תי"נ כתב שמוש תהלי
ר
ה
י
ישראל עיי*ש יז)]65[ :
ב מהר"ע
ר
ו
א
מ
ל
י
כ
ל
מ
שמימכם סכל גדולי
על פ"קדמציעאמריץ
[סנן 2טמןש התורהיאיהי כ"י ע"ד
שמוש תהלים עלהרז"המהשנותהרמב*ן במלחמותמא).
בבל פרשה ופרשה
מהרב מהר"ש בן
הר:ב הגדול [5נ]שמן
הגאון מנחתיעקב
[סג] שמות בארץ י
מאריה רארעא כמש"ל במערכת סם"ך( .עי' סלת למיחס):
דישראל מהר"מ ן' חביב "1ל והוא שימה [5ג]
המך שו"ת חדשות מעתה
על פ' ראוהו ב"ד ועל פ' יום הכפורים
להרב הטופלא ח"ק
ועל פ' דולב הגזול:
כמהע"ר מרדכירובייו תלמיד סורנו הרב
[ק]7
הגיטין היבר מהרים"ם מהריי הכהן .והם בפלפול עצום:

שמי

שמי

למבילה

שמן

שמית

י וראיהיו
לברר כמה שמות משפם כתיבתן בנם
ן נדפס להרב מ'
]2[cPטבמךרןהגיבט
)
י שמחה הנהןיח
רב דק"ק בילוגראדו הפליא לעשות עלה
בקב"ץ מכמה ספרים והוסיף מדעתו
הרחבה ומביא רוב דברי מהרימ"ט בק'
שמית הנז' .גם הרב מהר"ם ן' חביב
בם' עזרת נשים הגדיל תושיה בענין
זה .ולעת כזאת נדפסו כנה"ג ויד אהרן
א"ה ושם המצא ימצאו כל דברי
האחרונים הן בתשובותיהם,דפום וכ"י
הן בחבוריהם:
(עי'
רכתי):
[פו]שמילותהזירדז חסמתי
[פו]קטכפלדז דץדשה לג"ם אלכסנדר
מענרר כמש"ל
מערבת האל"ף (ט" סנ"ת 56גסגדר סטגדר

כ"י
:

י

קדש

[1QW]75כמשחת
(ל תן 6סר!
כרכי'תמודיג6כח"ב):
(5ס)2טכ?ןששרן חיברהנאון הרבסנן
אברהם דרשות על
התירה בחריפות ובקיאות נפלא ונאבד.
אפס קצת פרשיות שנדפמו בתחלת מפרד
זית רענן פי' הילקום:

י

י

שמע יעקב

"אררת
()15
דרושים נפלאים
ונחטדים על כל הפרשיות מהרב החסיד
מהר"י אלנאזי כמש"ל( .היין פ' Shst
יטסכ  trhslhנח"ל):
) שמע שלמה להרב המפורפם
(יי
ש
י
ר
ה
מ
י
מא
זנ
יל
באא
!ע
יו
על כל התורה ונדפס
ובאמשמררם נרפט חסר כף דברים.
י!
סוריכעיס)יט
ורבו
הנ"ה מנחםציון
5
ג
5
ש
ס
א
"
ס
ת
י
פ
ת
ס
ג
י
ג
5ה) הס מיחסים5 'othג:ו פ:רי"ט נס גרפס פטר ס' ע!פ' ח
י
צ
י
פ
סג*
'י
,מועמס :ט6וי:יקו תק":ס:

י-ם:

יז)

~tapp

1קו 6צרכס6ייג,6ן ג*; סרב נעןפפ!וןoncir
קג' סרכ ורפ כירך
לח) ועיקר סם מס' :קר" 6סור ספת" ופקחוצעיף  r1h1ס' וג?ס"ל כת"ב פ' ספת וס" ועתן סנשפ
!6פיסלט וסס'שת סעויפריס ס" ק"לוע' תקופם::י' נס"1תכיח 6פל'םוגציוסנ1,ןפסר.,ו פטלית פשר:
tPhtססייחז 1ס-ל תכונותגיר:
לט)ופסיה כקר פיס ת"ס  vffttס" ת' לסר"ת

?_C

1%
* )1פוקס כסרתישית 11pup,יייי'1
 6ס":
5%יפ
ריסספפטון 3סר3טעי הנרסן  ihtncלנר9ך'נ?נויטסיי
ס סי' רל:ו גפרה ורכ כטססס*ס פגן כשן סוס פיטוחי' .ס:ק ספסור
1ר*1ניפ? טרשסיסוייר
ט6ר פי':

שאןטז",ח" סרב בכיעור עם ק' דכי

חי

~cnc

לנסל סר"ת:
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מב) ורבו של הרב מהרש*א הנז' היה כ"יממהר'ח הנז' ואח"כ בא לעיר הקדש
הרב מ' יוסף נאנסו .ומר זקנו היה ירושלים ח"ו ושלחוהו שלי
מד)ח לפולין
ונח נפשיהבפולין :
תלמידרבינוהאר"י זצ"ל כם'ש הרב בס'
גופי הלכות דף ק.ז ע"ב:
לדחדוץ
[ק]3
להגאין

ן5ח] שנחע שלמה ייקוט גדול
ובשם אומרםנוכרי'ויהיו נקראים .חיברו
הרב יש"ר מקאנדיא כם*שבסוף הקדמהו
לנובלות חכמה .ושם תראה שחיבר כמה
וכמה חיבורים רבים אגודות אגודות עשר
ידות מדובר בם נכבדות בתכמוה מספר
שיעור אלגיבר'ה וכמה שו"ת בחכמות
אלו ובחכמת התב
בומנבהעיובהאור %אלמגיסמ"י
מדיניו'אלהיות
וכמהקצוריםובן
ובהגיון ורפואה וס' כולל לבאר כל הדבר
הקשה הנמצא בספרים .ום' כולל פרחי
מפר לה"ק נקרא תורי זהב ,וס' רוח
משמועות תובות

שמואל ובו חכמת מר שמואל ום' תור

המעלה וכהב שם להוציא לאור ס' גדול
הערךשיועיללרבים יותר מס' היר של
הרמב"םוכם' זה ובס' בשמת כלמעיניו
וע"ש באורךועיין במערכת א' (עיין
56יס).ועיין במה"ד דף קמ"ר ע"א שם
מזכיר כמה וכמה ס"א שחיבר כנראה
שהוזכרו בם' אלים:
[5ט] שמש צדקהשי"ה להרב מהר*ר
שמשון מורפורגו
אב ב"ר רקיק אנקונא חתנו של הרב
המקובל עיר וקדיש כמהריר יוסף
פייאמימא ויש בם' הנז' הרבה הנהות
ותשובותמבן הרב המחבר:
[ק]
הביאו ר' אליה המדקדק
בם' שברי לוחות מג):
ם מ' חיים חזן דרשות
[ק"]לטנדררחיי
נדפם  .בוויניציא
ומפלפל בדבורי הום' וכיוצא בכלפרשה.
 1וראיתי תשובה
והואבן הרב מהר"יח,

שמשוני

הבריין

שני

החסיר מהר"י

עשרה הדברות
מנ"ל הורוויץ
בשם העמור לא זכו לשם שקרא להם
המחבר וכזה התרעם הרב מוהר"א בר'
אבלי ווירמש במפרו מאור אור עלבן
שקראילחביר אביו
המגן אברהם על
בשםזה בשם ה'שאנחנומסיימיםבו ברכה
ראשונה של ח"י ברכות ולא הונח לו
בשם נר ישראל שקרא לו אביו):עיין
לעיל ובנדפס מערכת יו"ר(.עי' ת' יסעיס
סנ"לסורוויז נה"ב):
שו"ת להגאון מ'
[קג]
אפרים כ"ץ אב"ד דק"ק
אובן כם'ש בנדפם מערכת אל"ף אות
מ"ב(.עייןת'לסריס ;'ןמווי(ג 6מחת) סו):
(עי תסו"ר )ס1סע
[קי]
כגכגסת כת"ג):
כבוד ה' (ע' 6סריס
][Op
3 Oht'p15hח':)6
מ'יצחק נונים
[קו] המלך

מה) (וכן

שער אפרים

 ~peיתרשע

שער
מלעיט

יהרב

י"

ל)קים
בילמונמישני ח
על הרמב*ם חבור נפלא ונחמר סו :
(ע"עקילס ד'ס
[ק ],שער

[קס]שעי

הנתיבית

61גי ס5עיר וגו' כקות):

השמים יהנאון החסיד

מהר"י מנ"ל
' תפלה עד"ה כמש"ל( .עי' מף
הורוויץפי
יסטיס סג"( סורווין כח"ק) מח):

שער

[קט]
השמים ס' מדבר בבעלי
חיים וכיוצא
ובהכונה ומחכמה האלהיה מלוקם מס'
הנפש להרמב"ם הביאו הרב פר"חי"ר
בכסה מקומות ובהם סימן מ"ב ס"קי"ג
וסי' ס"ו ס"ק ם' .ונדפס בויניציא שנת

הנ"ה מנחםציון

ש"ז

סיפם

סב) וכנס-ט 6ו'ת  )ffllסקט 1.ס3י 6גסס סתס31ס סגם-ס ממס
ומסים"7 6טסק 7גמקימ,ת ס1:סנ'ן
(עסית ס!גסס שעריס 'תות'ס סי3רכ1ג' גרנות מנוס טלומיסססח.יגו סטוכ ומטיכט.ם חשנת' כג'דפיסיס

6לו י:vnhSn %
מב) 1סו 6גשי ( ptlpltר' סמסין סגק7ן וגקר3 6סס פ'משגיס 61ווי  610פ'סק:יניס ססג' 16ספדק7קיס:
נ":י
16ת ת' ס" 1וכססו"ת חקר' סי' גנזו
מד)
פ
מה)1נסד"
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כהרים

1

ןבה מדרשי רזה
ש"ז והוא לרב גרשון בר שלמה .וכחוב הלוי והוא רומז הר
נפתקים דרך נימת ונומריקון נד):
בסדר הדורות דף קע'חע"ב שהוא התנו
בינה (סומפייסיי3
של הרמב" 1אביו של ר~ב"ג מט' ,וכן ][tDp
כתב ס'יוחסין:
)
ז
"
י
נ
:
ק
[קי]שערשמעון(טייוסר
ברכותנעייןיכ
גן
)
ס
ר
י
ס
ע"ח
ני):
)1
מ6
ס"
חטגי נ16ן 3ח
6י
ם (עיין מלןס
הי ]6שער התירוצי
(עיט סייגייימק
סת[ :)561קי ],ושע'41
~ nylwנ' חלקים
[קע]שערי אורה חיברו רבינו יוסף [קי"]
י
"
כ
שו"ת להרב
פ5ר הקורא דף ב"ה ע"ב שודאי היה
ן:
מהר"יויי
בוסן הרב יהודהן' הרא"ש ותליוייניה
ה הריי [טיט] שוררי נעימה (טייו מיככת
שכתב ביוחסין שבשנת ק'י הי
הנסים וגור אומר שהוא
[קכ] שערי ערק לרבינו מה' יוקש
גיקיפיליאב
יר שערי אורה:
עכ
הי
ניקיפיליאבן החכם
אך ראיתי בקובץכ"י שהרב מחב
"ר
שנתררשנע
י המובהק כמהר"ר אברהם בקבלה ופי'
ב.
אורההיהמיוצאי ספרר
הספירות כ"י נמ) .ועיין סה*ר שהביא
וכפ"ז מ"ש בס' חרדים דף ח'
משםהריי
כסה ספרים שמםשערי צרק:
רמן עכו מעשה ברבינו
ף
ס
ו
י
גיקיפיליא וכו' אולי הואעל הראשוןנב' :נקכ)6שערי צדק תשובות הגאונים
י שנדפסו ם"רוב.
[קיק ארי אךךה כ"י ררושים להרב ועיין מה שכ"ל מערכת
)נפ'):אות ם' (ע"
מה'ישועהוייןעי"ל
נ6וגיס נקו"6
מערכתיו"ר(.עי' מ'ימועסויין
ו מהרח"1
נחת) גבגע):ל [קככ]שעריקדושהיימינ
[קיד]שעריבינה חיבר רבינו
הרקחומביא הרבה בקושמנדינא ואם"ד ואשכנז .והוא רב
מדבריו מהר"שהלויבן אלקבץבס' מנות האיכותלהניר לארםעונש המדותהרעות
ושנר
הג"ה מנחםציון
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ס
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ס:תקפ61עשי
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ושכרמדותתובותוהקרמותנוראותלהשיג
וליצנם בשערי קרושה פ")* והרגיל בו
יזכה ויבחן מהותו וימהר לשוב אל ה':
[קכנ] שערי שבועית ליבינו האי

גאון הם ברפוס
(פ' תוס' יעזת מ"מ ע'"7 3ס סיע) .ואני
תצעיר ראיתים כתיבים על קלף בלשון
הנרישהיאל'ערביכי בך חיברםהגאון.
וזה שבידינו הוא העתקה שהעתיקום
בל' הקדש
שמים ח"א י"ח שערים
[קיט
דרושים נחמדים
לכמה"ר יחיאלמיכל סג"ל נדפס בפראג
שנת התעה וכהב שיש לו ח"בויביא
הקדמות מחודשות ע"ש .ומביא חידושים
מהרבנים אביו וזקנו וכתב שדודו מהר"ש
אידלש ז"ל  wtvדף פ"א ע"ג:
תורה כ"ידרושים להרב
[קכס]
ע:
מהר"רישועהזי

שערי

,

שערי

שעיי

מפרים

פג

166י

כנה"ג יעדסי' מ"ח הגהת ב"י אוה ס'
שהי' מסהפק ומגמגם בזה .שוב ראיתי
בהקדמה מבוא שערים שהוא באור
לשערי דורא שנראה מדבריו שההגהות
מהאר"י ע 5ש"ר נעתקו משערים שחיבר
ונקראהס' לב שערים ע"ש:

[קיט]שערים
[ק ]5שעשדעהתלמידים על מח"מ
מהרב נאמן

(ע" סטרי תפונס1 ,ע.ין ר3

סתו 56כןהסני ג16ן כחת):

שמואלז"לנדפםמקרוב .אך ברובהימים
יבא רקבוהניעכברירשיעיאכלימשופרי
שופרי מהי סכה הוליר את חסרו*ן ולא
נמצא כ"א עד סי' ע"ב ומשם לסי' ר"ג
עדר"ז .ונראה דלא היהבידו אפי' ש"ך
שהוא היה עוסק בו בשנת תכ"ם והשיך

נדפס שנת תכ"נ .וכבר נודע דאפי' הרב
כנה"ג במהרורא בתרא לא הזכירו ,שלא
הגיעהשיךבאותופרקבגלילותמורקיא"ה
לרחוק המקומות:
[ק ]65שפת אמה(עייןיתנ עתייפגים,
ועיין סרט"ע מסקנו 3ח*:)6
דעת (עיין ע651ת לסריס
[ק5כ]
סריבנדיט):
[ק5ג]
מה) (ע' ס ונעי
יDfa31
ד"ס ודע
וכו' ,ס' גייר ,ועיין רכיגן יעקב מרומרונ
ר"ת 3ח":)6
ן בנדפס אותנ',
[ק5י]
כהןעיי
(וע' ת' סרתי מכסן

תשובה פרבינו יונה
[קבו]
החסידשערים
המצויינים סב) לעורר הנפש ליראתשמים
ודבריו הקדושים מועילים הרבה כשב"ר
אשר הזהםוכהשולבשריק"יםך עאתל לדלבתוהתאיבון.יוםאישורם.י שפתי
אדם
וניכר מדבריו ז"ל
שעשהו:שערים אחרים שפתיישנים
ולא נדפס
[קכ]1שעריםדיבאלפסיאינםמהרי'ף
מבן בנו סג)והרי*ף שם
בבודו רבינו
שם יתצהחלקתובררביניועקביצחוקמחבברר שפתי
השערים
כח"ק):
ראובן .כ"כ מהר"מ בתשובות סי' רי'פ
והגםי'י בתשובות דשייכי לס' משפפים ועהה נדפם ח"אממפרו הארוךעל תחלת
סי' מ'א וסי' נ"ה ומזה הושגו כמה
י"ר עם הגהות נכדו הרב והוא
מחברים ועתה מקרוב נרפס שערי בינה על הפורוב"י' .ממעתי מרכ 6מ 7פסר 3פ"ר
ן 3ו
באור לשערים הנו' לאחד סרבני אשכנז סיס יוצע מס סמ5י6סתסייגו סס Ctlpנכוי
ולא ביאר סתחלהומיהיאבעל השערים htinSl :סכקי16ת סרו5ס תיכף ועיר .ואירעלו
[קכח]שערים באסור והיתר חיבר להרב ש"ךענין אחד עם הנאון מהרא"ש
מחבר הרומת מפראג כע"ש הרב שבות יעקב ח"א
מהרא*י
סי' ל"ו:
הדשן .ומובירם טור"ם במפריו תורת
חמאת ודרכי משה בכסה מקומותסי' .שפתי כהן .ראיתי להרב טה' דוד ז"ל
חוץ מהגהות שערי דורא .וק"ק על הרב
הובא  'eaבאר יעקב בי"ד "0
הגיה מנחם ציון

קיקו

3יויסתק) ומי"6 353 o~pta 1ים חלס  '6טקס 16תס 'הד1י6סיף  onthסכיתס נס" ,6שרתןסו :et~'shs
,(eoנרפס  D~vמעל מגסינקט מס' טן ס"ס (וחנכך ספע"ו (3י"ס):
סב) ג7פס מקלש ) h)S'ttסספ" כנפי 'ונס 5ת":6
י 3ר ר316נ:
()ג) וכקר6ק 6ס(-ו גזפס גרס עסריס כעריסיט"
כ"חפיפס מחם עסיסן עם ס1ספ1ת (ח6.
סה)'.2סנס(ת' 3 D)Unס' מסופג כטח* סממכריס
והספריי
 paממחנו  79וענג:

עין
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מפרים

ש

קי"ו דף מ"ג ע"ד שכ' רכי פליגי הפ"ז בית לוי חיברו הרב מ' יוסף אב"ד
סט)וסף
והש"ך באשכנז כתר ש"ך נרירו .וכ"כ מפרעמסלא נעל חק יוסף וכתנה י

ע"ש ,ועיין

הרב המחבר דף ס"ד ע"ב
':
בסמוךסי
שפתי כהן .כבר נודע שהרב ז"ל קורם
שחיבר ש"ך על ש"ע י"ד עשה
באור רהב על מור וב"י יו"ר .ואח"כ
היבר השיך והוא רומו עליו ואוסר
בספרי כתבתי וער אחרן נדפם מ' הארוך
טחש'ך על מור ו י"ר עד סי'
י
"ו
קנ
ב"יכבר כתכהי ששי
ולפ המשוער אצלי
ימימוו"פי' זה המעם לא נדפסכדחזי.
ותש
והנה ש"ך ח"ם נדפס שנה הכיב אחר
פמירתו ו"ל וכתב חתנו בהקרמתו שם
שימי חייו מ"א שנה .סו) וש"ך י"ד
ה שנה בקדיש טחן,
שהדפיס הוא הי
צא וחשוב שנדפם שיךי"ד כשהיה להרב
ז"ל חמשה ועשרים שנה וככר היה להרב
ז"ל חקור על המור וב"י י"ד .ועוד כתב
?ם המרפים שחי"ל חבור נרול ע"ש.
וספר תקפו כהן הנחמד חיברו הרב ז"ל
בחדש אחד .כמ"ש הוא ז"ל שם שחיברו
בחרש ושנת משה היא שנה התי"א
והוא פלא:
כהד על התורה מהרב
[קלס]
החסיד מ' מרדכי
הכהן תלמיד מ' ישרארדי קוריאל כם*ש
בנדפסמערכהסגם(שע'ערזגיסננןנח"ל):
רנבדת (ע"סי' טרקסירס):
][tsp
] שהל המדש הזכירו הרךב'ז
[קי'
בשו"ת ר' ליוורנו
סי' נ"ה:
י מיגו סובב
[קימן
יינ
~

,ניכנרעי

f

חתנו של הגאון מהר"א ברורא
פירוש נחמר למגלת
[wspJ
רוה מהרב עירוקדיש
מהר"ש בן אלקבץ הלוי ז"ל:
השמדת ב"י היבר
[קמ]
הרם*זמגיר
מוצאן ופעולהן וכו':

:

שרשישי

לטרשי

[קמ ]6שרשיהשמית ג"ז כהיבהיד

בתוס' מרובה
שהוסיף מהרא"ש מספרי קדמונים כ"י:
ג"זכ"י גדול
[קתכ] ע)ך4שי

השמיה

f

בכמוה ואיכות
מחכמי המערב:
אמהיות הביאי הרמד"ל
l

[קמנ]שתי
ן להרכ המקובל
[קה ]7שתי ידרו
מהרמד*ל ען הנו'
כם'ש בנדפס
מערכהגמה'":()6.עי'מ' מנמסיי
(וגזעו
[קבס] שתייקידתיהר
ב המקובל מ'
אברהם חזקוני דרשות
באור הורה:

עה"ח רפוס אמשמרדם (תס*ן):
הלהם שי"ת וענינים
[קמו]
לסהר'ם חאגיז.
נדפס בוואנזבעק (תג"ג):
[קמו]
פורה (עיין תסי"י6סינ
כרכים ממוייג 6כמ"ק):
הולך על רביי הרב
תאוה
הג"ה מנחם ציון
יסס"ו
ו
ג
י
י
ו
ס
ת
ל
ק
י
ס
סו) 1ר'6תי גש"ת מקמר מר7כ' (ויסי7למ) סכ' וו"(וימי
ות6סכ' ים !סס'ג ע(כס-7נךר'61נתמטי פג'6יכר
מי רשונגדו
.ל וככן מוזר 6גו מלנלי סר6סולס גמם ספריתייסתי
רו
י סקס
יס
י סעס
אמ
("
סס 61סל חתולם6 ,ור וקולס סמולים !עורס כ 6גתולתו ע
כ1
36
"יוכן סג6וג'ס כטסו.ת 6
קומעיי
גאים יותל !דגרי סטיו1 ,ג-כ מגלון גט(סטי6ס 7גריג 6לן פוי('ן  n'pelDיותל כמט"ו:

שפתי

י

שרשיטיףעי

שתי

שתיל

ומז)  D'W t~tDStען
' ינר7 16! 1וק:6
מ5כש  6(7מגיע 6ףימ5
ו (( 6דקו גוס דגלי סנטן גע( מים לגיס -16חסי' לפ"ר סכ' הו"לקייט !'ועד פ"ע:
י
פ
י
ו
טח) גק"ק קר6ק5
 dtOtגקל 6קר6סט!דר ר6ם ים'גס וא' ד'6ת' כתג לגגות
סט) וסי' 6ג-ד 7מ'7גת
6מלס'כתגו ! 1אסי
ך
ד
ו
ר
ג
י
(
ט
פ
ס
6
ל
ק
(
'
ו
ר
ע
ס
נ
ס
י
ר
ס
מ
ת
מ
כ
ס
מ
ו
ת
ז
ת
כ
'
ס
מ
וגן
יוסף
כמברג מס' תק"ג "ט 6חל וע' נספר סרס יוסף

ות7(1ות לגרפס לס"ק,ועיקר ממוס"'וטף תסס גרעס!:6
ט' 6ולתירס ס' סעעריך עגולת כפקדת זרך.פייס טוכס תוגתת
ו):

גווי

-.8.-

:
 nהטס
7ת גל6wעיפ,
מאס 6ג~
h t
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ן*.
ן ]6תאוהלעיניםפי' ןלעיןיעקב לנדה הלכותנדה להרמתן השנותהריה
הנפש ותשובית מ' ישעיהו
ושקלא ובריא על
מהרב מהריש אלגאזי:

ןנ!רזבואות שור

ןישןקיצור בית

יוסף והוספתלהרב
מהר"ר אפרים זלמן שור .נדפם שנת
שע"ה על כל ד'פוריםובילדוהי ראיתיו
ישן נושן:
[נ]רצבדאדתשדרוהדאוןמה'אלכסנדר
סענירביאור לשמלה
חדשה שלו ובכורשורחירושים על,הש"ס.
נדפס בזאלקווא שנת תצ"נ והוא ספר
נפלא בבקיאותועיון כמ"ש בשםהגדולים
ח"ב מערכת האל"ף אות פ"ז ע"ש
א)
(סי'מ' 56גסגדר סעגדרסיר כהה) :

(י)רציניתחניכי

על כל,ניני בב)ית

המקדשוכליוכ"י :
ן הזכירו הרשב"ץ בתשובה
ה]מ'רצני
ו ח"אסי'נ"ן .ואחרזמן רב
ראיתי שהזכירו הרפב"ן ז"ל בפירושו על
התורה פ' הבא .ובספר צדה לררך
' זרח סוף '1ך הזכירו ואטר
למהר"םז
שהוא מצוי וכו' ויש בו סודותעמיקים,
ומביא ממדרש שיר השירים דהזקיהו
המלך ע"ה ס' תנין הראה להם ע"ש.
וכתב הרב סה"דדף קע*חסוף ע"גשהיה
בידו ס'.זה כ"י ,ומביאו במה פעמים
בספר מיבליקאוומתרדאיורבניבשםובמ'מפר מג)נ:חת שי
תגי
[ח לקדשא מדרש שחיבר התנא רבי
פינחסן' יאיר ומתחיל בפ'
תדשא הארץ דשא .וכתב רבינו הרקח
נריש ספרו כ"י תדש"א גיממ' זה רבי
פינחס בן יאיר ע"כ .ובדפוס יש מ"מ
ובהקדמת סמה משההעתיקו כמו שמצאו:

יף

ו:
בעלביאסן אב"ד נקק"י ריגיי

[מ] הןלדןת אברהם
ן לתשובות
[ט]הולדורצ אדם קיניי
הרשב*א שנדפסו
(עף מי
נרו67נה"ב)"):

5גרס6

ממונות שכך כתובבדפוס.
בליוורנו
אכן הרבמדכיננהי"ג ושאר אחרוניםקורין לו
שו"ת הרשב'א ח"ב:

[']יזדלדןרן אדם כתוב נדפוס על
חידושי הרמב"ן
יבמוה .אך אין האחרונים סכנין אותם
בשם זה רק תידושי יבמות להרמב"ן:
[י]6ףזךל41דרז*4דמ לרבינו יואל בעל

שם טסנולות
וענינים ,נדפס בזאלקיוא שנת ת"פז
[ינ]ךזדלדךרצאדם (עי'ת
'"h~h Shtnn:
כהת)
[ינןףזרלוידרן*4דמדדץדדץ הוא חיבור

(שסףרע" )1רבינוירוחם.
ועל הרוב אין הפימקים ומהברים קורין
לספרו כ"א רבינו ירוחם .אך לחלק בין
ס' מישרים כפעמים כותבין חלק אדם
וחוה .ולרבינו ירוחם מכנין אותו רי"ו
מרןב"י והבאים אחריו .וכבר יש שחשב
שהוא מהר"י וייל ,ומהוך הענין ניכר
:
ופשות

ניי] תולדותיעקביוסת

(ע" "5ת

[ע]1יאדלדדתילוהק פטמים יפים על
התורה מהרב
רבי יצחק קארו דודו של מרן וא זקנו
כאשר חשב סה"ד .וחיבר
שו"תיניובסוף
כולל חידושים השובותמרןלא"היששתי תשובות להרב
[י] רצודכן
מהראשוניםהר.ן הנז' ,וינותב שם בנו של מרן ג'ירפים
שאר
הגיה מנחם ציון
(
כ
'
א) יסס 67רנס סרת כמיסיו פלין ,לנין סג6ע כעסו-ת וו-כ סכ
ת
ס
ו
כ
ו
6
ס
'
עסו
?
ם
י
06
כמ6ו:יס
חנפי
ס נכד סג-מ כמ 361קמיו גסן תו"ע עכ"ז וגרפס כעת
יכרך( כגף  '6וסו נכף כיס מכריע 6תגי
ס"ס (כוכי סלד וס'יעץנקריס (נ16ג'יתרוסס וס'  ,e'stlp nDTש"גגו6יק6ווי:
ד תגרית סלת
כ) יטו-ס 'עקכיסורס (י16ן ( 6"7קדט' )1וג"כככסת"י *5ע ע( ספת' סכ'יסע גשי גס גפת*

שצלמים

כי

ע (1ספ"ך ג'גיסן סי
(פו"מ כגומע נל' ממסמיגו
שזעס)ע:ן תנין ונחגי"; ההזיותגיתי
ת וקערה:
נ) ונעירפריי
ו (דפס וס 65נגיל פג"' פולס

ס :
ד) וגש; גמורטוי
~tDD
סף עסית (חתנו (פיור 67תקג)94וטע '; ,עיט:
ה) והפס ע"ס כשנתיו
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שאר תשובות הרב דודו הנזכר בשאר וכפ"ז אפשר דתוספוה תלמיד הער פרץ
מבנים בשם תוספותגורניס:
חלק תשובות :
,ירבי יצחקמרקןארופי' יפה  )7רעדםפךון חיצוניוה ,מביאם רבינו
תולדות יצחק
בצלאל אשכנזי בשיפות
על התורה וסחוסיים שי"ח וכו'.
תולרות יצחק פשמים כסדר התורה אבי מקובצוה ,והיינו שאינם תוספות שאנץ
אביו של הגאון בית יוסף עכ"ל מה"ד ,תוספות מוך שהם קצור תוספית שאנץ,
ונראה דהכל א' אלא שנדפםשניפעמים .אלא הםלנדויים אחרים שחיברו תום:
ואינו וקנו של מרן בית יוסף אלא היא ולפי דלא טסיימי מי הוא המחנר קך'
דמחברם

דודו ,ויש לו תשובות בסוף תשובות מרן להו תוספות חיצוניות ,ואפשר
לא"רע גם בס' אבקת רוכל למרן שנדפס שהיה אחר תוספות שאנץ הוא עצמו
מקרובבסי' מ*ו היא תשובתו לבתוהיא קראם תוספות חיצוניות שלקמם מתום*
אחרות שאינם הוספות שאנץ:
היה חותם יצחק בבמה"ר יוסף קארו,
י
ד
פ
מ
ד
ע
ו
ונפ'ז אינו צודק מ"ש הרב סה"ד אבי ס)
ן מוך ,הם שרבינו אלעזר
טטוך קיצר תוספות עאנץ
אביו .האמנם ס' תילדות יצחק נשני
הרפוסים אין בירי ואני כותב מהרשום הוא וסיעתו והוסיפו סנדולים שהיו
י
ד
ה
א
בזכרוני,כי הרב אפרים קארו אבי מרן תומפת שאנץ וכמ"שבנדפס (ע'תוס'ס5ם:
והרב יצחק אתים בניי)כמה"ריוסףזקנו י
)רעדספותיבינויהודה לממנח ברבות
של מרן :
שמזכירים הפוסקים ומהזם
ן אברהם הרשב"א בחדושיו ומהר"מ בתשובה 847
[ען] תדלרךת יצחק ב
ס' בראשיתלרב דרוחש:ים על סי' מ"ג והגמי"י סוף הלכית חמץ .אני
הצעירראיתיסכ"י ,וכמהדביים שבתומי
אשכנזי
טסמפון) :דירן מייתו בשםריי ,בתוקפות
הוא
י
,
ניי]תילרותשמש
וןיפ(עויםיןישן נושן .אוסר בלשון אמררבי .ולכן נראה ר"י_
שהם
[יח]ךעןלן3רעיעקב
התפלה ע"ד תוספות רבינו יהודה החפיר תלמיד
'
י
פ
ובספר ארחותחיים דף קן"ב ע"ב כתביר
האמת להרב מ' מאיר בן נבאי:
תוס' סוכה לרבינו יהורה ובכלבו דף פ"ע
[יט] רעךכטפרי
ת
ו
פ
ס
ן כמה מיני תו
ריש ס ל4ז ,מזניר[ .ג"כ 1תום8הע
"ודה לברכות,ט) .ובשו"ת מתק"ם
היברו רבוותא על הש"ס [ומהם]; רבינו יה
ן רבינו אלחנן,הזנירם בספר ד"ק סי' ר"ה מביא רעס' רבינו יהודה
)5יעךכזס1די
י:
המכריע סי' ל"א
לבתרא ע"ש'יוד) .ובתוס'דידן בע"אדף
ח
ג) ךןךםפות יבינו אליעזר ממול ,י"ב ע"א מזב*רים תוספות רביע יהודה
הזכירם הרבשבלי הלקם ע"ש .ובשו"ת מהריי קולון שרש ר1פן'ח
ח"א שבלת מב"ר ובשבלת נ"ר ומביאו מזכיר תוס' יבמותלרבינו יהודה טפר"'עב
והנה בתיספזה דידן כברנות דף מועב
האגור בכמה דשתי:
נ]ןעךספךרן נורניס ,הזנירם הרב יש"ר ע"ב כתובוגןע"ה בנות ר' אברהם
מקאנדיא כהקדמת נובלות של ר' יהודה וכו' .ובתום' ברכותחבמ,י
*
הכמה .והרב סהר"ש אלנאזי בספר גופי הנז' כתוב אומר חטי ה"ר אברהם בן
הלכות כלל קצ"ה מביא לשון הוספ' ה"ר יהוסף שהנהיג לנקזם שבביתו וברע
גורניץריש קמא .וראיתי בשיטה מקובצת ותדיר מזכיר רבינו יהוסף כנראה שהגה
_
ריש .קמא שהביא לשון שהביא הרב קן בית"ו ,והוא הרב שעשה יוסף
הוספות
מהריש אלנאזי בשם נורניץ הביאו בשם שכותבים הראשונים בתוספתו ה"ר
תלמיד ה"ר פרץ-ויש שינוי בלשון ע"ש .וכתבתי עוד בה"ב אות יקא (עיין תוספות
ציי)
הג*ה מנחםציון
 6וונית' (וצתו מג' ~ ototnמ:טונסט'ויסבוגן גרי1ו6טי"ח !קר6ק 6גסן!,ו-ל כסער מס' וסס'ת11יחעי5מס
נשוכ( סחכם סס5ס וסחסי 7מו"ס יוכףקוקוו וט-ס "15מ
ק6ר1
עמת !סתגס סגו!!מו"ס

אני

'!תו
*
15ץ
י  h~npנכס דול ,מ"ר '!מק ק5רstri1תרי מוו וענע"*יע בע'נס
עו
!5
1
1ל
5סזין תפי!.ן גח,ס-מוכן גכו"ת 5כקת רוג
ס"י מס):
 עסיס( ,וגן לסג-ס סס"ןייז''7שסרקממסט'נ:י! ):to'hכטס!י:ו וכל1ג
ז) !ע"ס י5חק
טפד" 5חק 1-:וע' סנ"סטין qto
;'
ח) כעסוט מקלוג ע! מס' וגתים
ט) ועוד טס ש"כ
סגםגיתןוסג'"כר"שםמס'ל"ס'גומ:ססריעס"ס,S,Pגמסע'ת :ג"7סגס:תוס'י"
י חסר !גולית*
יועד)וכס גס" תתקג-וס

יגייס
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ן ספרדיות (עיין 5ס!ן ד'ס
תלד) דהראב"ד בתירושי תמיד מזביה סו)רזדכזפדו
תוססות 6ין 5סקסות וכו'):
תים' צרפת  tw~yשובראית בפי' הראב"ד
כמהיוכמה פעמים יז)יזדכ!8דו
ן רבינו פרץ ,רבינו בצלאל
לתמיד הנז' דמזכיר
רבינויצחק בר שמואלורבינויעקבורבינו
מביא מדבריהם בשיטות
אלחנן ע"ש והיו עיניך רואות:
מקובצות .ואני ראיתי הוספותרבינו פרץ

0וזרכםפרון רבינו יהודה מפרי"ש כ"י על כמה מסבתות ,ועיין
צרה לדרךטי):
(ע'תוספותרניג1יסורסוסג זס):
יגנורנ יח)רצדספדוןצרפתןכעייןחוס'תתיג):
ן תסר"ס מרוט
פ)ןזןכמכ4דרצ יומא(עיי
"7ס תוס'יומך זכו'כח"ד)יאי :יט)ךזדכממצררן ריי"ןא הם מרבינוישעיה
די מראני,
ט)1זןכזפןךן הרב רבינו יוסף ,הזכיר
ר"ת במפר הישר כ"י והדפיסם מה' יהושע בעז לבית ברוך
קדושין עם הרימב"א ותום' רי"ד סביב
ובשבלי הלקם שבלת קם"ב:
הגם' ,ובס' מה"ד דף קע"ת ע"ג כתב
י) רזדכפכ4דרג הדר יחיאל הזכירם
הנמי"י דמס' קדושין עם הום' רי"ד ורמב*ן
בהקדמת

סוף הל' חמץ .ובכלב
ו ורשב"א והר"ן ,והוא אגב שימפיה שלא
ל
סס"י קי"ד כהב מיהי בתוס' ר' יחיא
היסב במה שכתוב שם ולאנדפם
מפרי"ש:יצחק מדופירא נסתכיכ"א הריטב"א ותיס' רי"ד:
רבינו
י)6
זשנצנץ הם תוס' שחיבר
(עייןתוססות6ין5סקסותוגו'))3 :
י
ד
ן
מ
מ
כ
ר
צ
ך
רבינו שמשון בר
י)3ךצוספווזכ"י הזקן בעצמו .ראיתי
ר אברהם משאנ"ץ הלסיד ריי בעל התוס'
תוס' לקדושין כ"י והעי
א האמה טוי ואחריו בא רבינו אליעזר ממוך
רב אחד בכ"י בס' הזה שכן הו
וקצרם והוסיף חידושים מגדולים שהיו
:
שהם תוספותר"י עצמ
וידינו הם אחר רבינו שמשון והתוספותשבידינו הם
ב
ש
ע)
ישנים דיומיאב) כמו שנראה הוספות טוך וכמתבאר מדברי מהריק"ו
הום'שא
נ'ץ צ"ריג) .ורע ותה'ד כמ"ש קורא הדורות דף י*ח.
מהרב תרומת הדשן ס
הינז' שנדפסו בפ"פ וחידושי רבינו אליעזר ממוך עצמו
דתוספותישניםדיומ
םאאם"ר של פרופם כתבם בנליון התוספות ,וכך קורא איהם
הם .מוסעים וברפי
כוחוה ,וגם הרב שית ר' בצלאל במקובצותגליון הוספות:
מצא גירסאות נ
תיהפליא לתקן ולבאר תוספותישנים וכה הראוני בם' מכלל יופי לרד"ק
יצחק
הנדפס בקושמנדינא שכתוב שם
הנז' 'ד):
יד)רצדמפות ה"ר ישראל ,הזכירם שה*רנרשוןצונצינוהמדפיס מקושמנדינא
הטרדכ* פ"ב דע"א:
היה משלשלת רבינו משה שפירא אחד
עז)וקומפדרז רבינו מאיר חתנו שר -מבעלי תוס'טוך .וה"ר נרשום הנז' הביא
רש"י* הזכירם בנו ר"ת הום' טוך מעיר ניניבר"י ו
התוספותשואהרדפיעסרםי
בס' הישרכ"י:
צרפתחדרי הורהם של
.
ומהם
הנ"ה מנחם ציון
 5יסתידייפ 6סניד1:
סקול 7סר .מנס-מ ס"נ מס'תפי סגי 6כפס 37ליס כסס ח' '01ומhS1 6
יא).5,
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יד) 1ג7פס געת תוס' 'סיס גס
סתיס' ש"פ מןפי' ג'כורס פתיךס'  nst)pסג6ולס (!גוג חק-פ):
טי)וגיי
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מערכת

צפרים

ת

ומהם לקחו בויניציא והדפימוםכי מקדם
לא נראוהזס' מוך בעולם ,כן כתוב בדף
ראשון של מכלליופי:
תוספות חורין שבידינו הם תוס'מוך.
ותים' ע"א שבידינו הם תוס'
י כ"כרבינו בצלאל בשימה
רבינו פרץיז
מקובצתחולין כ"י .ומהרש*ל בים ש"ש
יבמות פ"ד סי' ל"ר כתב שהוא מקיבל
שתוספות שבידינו במסכתות גדולות הם
תוספות מוך ח':1
ג)6רצרכ!ם2די
זשימה כך כתב מהר"י
קולון שרש צ"א.
ונראה דהוא ז"ל שהיה בידו תוס' שאנץ
והוספוה מוך ותום' רבינו יהודה ,אלו
ההום' שלא ירע למי הם קראם תוס'
שימה לומר שאינם תוס' שאנץ וכיוצא.
על דרך שעשהרבינו בצלאל ז"לבשימוה

מקובצות שסכנה הום' אחרות נשם
הוספותחיצוניות:
והן עהה ראיתי בסמ"ק עשין קנ"א דף
ג' ע"א דפוס קרימונה שכתוב כהג"ה
וכמדומה שראיתי בתוס' שימה רבינו
יחיא? ע"ש .וזה ננד מ"ש .ועדיין אפשר
כי להיס' שאנץ קורא מהם הוספות,
ולהוס' אחרות ישמי שקורא הוס' שימה
אף שידע מחברם:
ג)3וזדכמס2דון על התלמוד במקום שלא
נמצא הוספות (עיין
מסר*ר יסתכר 6ג"7ק גורי5י6ס כט"ב):
כג)ךזןכ5כ2דין תלמיד רבינו פרץ על
קמאכ
"י .ראיתי קובץ
נדול יט):
כד)ךזןכ]פ2ררן תלמידי רבינו יצחק בר
אשר .כ"כ
הרב :שבלי
הלקט ח"א שבלת רכיהנ"י
גס)ךצןכזפןרן תמיך יסוד הרב רבינו
ברוך :כן כתוב

בתוספות יומא שלפנינו רףי"וסוףע"ב.
ודע דבחידושי הראב"ד הנדפסים מזכיר
הרנה הוס' צרפת .אךראיתי דף ו'ע"ד
מדפוס חרש שכתבובהוס' צרפת מקשים
בשם רבינו אלחנן בן רבינו יצחק ע"ש.
והואחידוש גדולבעיני שהראב"ד יביא
לתוספות שמזכירים רבינו אלחנן בן
רבינו ימחק .ואני מסופק שמא יהיה
הגה"ה מבחוץ כ):

ז לוזענית (טיי 1נ16גיס
כו) ןזדגמכ2דר
נח"ל וץ':)6
[כ] ךצדספרת ,דע רזמנין דמשכחת

שהראשונים

הרמב"ן

והרשב"אוהרימב"אוהר"ןודומיהםמביאין
משם ההום' .ובתוס' שבידינואין החידוש
או תרוץ אודין ההוא כלל גאל והמעם
כי יש כמהגרולים שעשו תומפות ובעת
שנדפס הש"ס בל אשר נמצא אתו איזה
תוס' לאיזה ססכהא יהיה מי שיהיה
הכניסוה בדפוס ולכן אין תוספות
שבדפופ על ההלמור שבידינו ממחבר
אחד .ואף שכהב ה'ר נרשום צונצינו
שהוא הביא הוס' פוך מ
עירשלניניברי
ושארערי צרפת חדרי הורתם התוס'
והדפיסם והבאתיו בח"א (עיין חוסמות
ספגן ד"ס וכססר16גי וכו') .ב"מ לא ידענו
בפרמותוכווןאיזה מסכתותהביאוהדפיס
ומהרש"ר כהב שקבל שהמסכתוה נדולות
הם הוס' מוך ואנחנו לא נדע בירורן
של דברים .ונראה שמה שמביאין
הגדולים משם התוס' סתם הם תוס'
שאנץ .שעליהן כותבין תוספות סתם.
וכבר רבינו בצלאל בשימות המקובצות
ובפרם בקמא ומציעא מביא דברי הום'
שאנץ .וראיתי מס'נימין ד' ויניציא עם
הגהות מ' בצלאל מלאהעל בל נדותיה
כל הגליתית רחבות ,ושם מביא תוספות
שאנץ תדיר באורך:

הגעה מנחםציון

תוספות

ומ"ג מסלי-ק גתסיכס גכלס "5נ  nwts1מסריס פ76ו1סס" ע"ג ע*0וכן תוס' חיל ומס5.ס גל6ס 7סס ג"פ
(ל"פ וע' סג*ס (1יתמן (4י' '1סלג סלוח מו"ס חקן זמגיפ ט"מ) גפף סמפתושת סם:
ח"י)וע"ג סו 6מעיקר (גד תוס' 7מס'קטנות וס'יד ספגי תוס' ס" ג*ג ונגללי '16ה סי' גרסוישגסיסים

י"

גיזי

יפ) 1י6ג(1שיתסופ7"6סגס
יכי'י61רג 6תקט"ס:
עס
זט
כ) 1יפ'"
ו 6ין  15יסוד ג"ג מ'סריס (סמפט 7תו '0טגעס לרוקח סו 6וסמוגין  60מפיס ספוקי סס לט"ו "7פ
וק
71ח' ע"ס67תי ען 16תו 7כ1ר
ג' ספ":י 7ט 6לרוקח וסנ'סמגחון  610וכפרט 5טמ*ס סמח'
י
ג
5
כקמן  t:'iDVדגם ממי' מ6ל גרופיס פט1רג'ן גו  O'nDDSוע' כרעת דמזח וטול 6וזמ קפ"מ ע"מ גססקמיוע"ס
וגעיתס":י ח"ג ס"ד ג' 7קג!ף ג'17
ות1ס' כ'5ס ממס שטעש ומשרגגיס מטי' 6חר'ס ע"ס:
גא) וו61ז וס 1ק"57 %טמס"5חקין גסשך 7רד"רמ"6ימטוךסי' תחוס (שריס 1וך5ר מס' שן1סיסיף מנרקיסימאיס
7סי' גמ65תי
סגה'"ס וגוס ג'
ונס מ7י '4נטוס מזמן
ו תוס'  o'1tlhגלי ע"ס כסגת וקשט
ס"ס:
וקינג וכ"ג התסיד גסי"ע  'Dtmמסגןסי' טט
ס"6
י
מסטל01
רוגיס לחיל וכ r~nh 6ל*ltPW 6
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מערכת

ת

תוספוה,אין להקשות מתוספות שבמסכהא

ין

לתום' שבמסכהא אחרת כב).

אלא כאשר שני המקומות
הםבלבשם ריי
או בשם ר"ת וכיוצא .א כששני
המקומות הם בסחם אין להקשות .ראין
מופת חותך דמחבר אחד חיבר תוספות
השני מקומות .אמנם
המקומות
הם בהוס' מפכתא אתתכשאשוניהיא קישיא
ופעונה הירוץ .וזה פשוט ,ובחשובת
מהר"מ הקצרות סי' קל"ר הביא תוספות
רבינו יצחק מרופירא ע"ש .והאגור סי'
שכ"ל מזכיר הומפוה ספרדיות ע"ש כג):

דע

שרבותינו בעלי התוטי לא היו בזמן אחד.
ומתחלת זמן רבותינובעלי התוס' ועד אחרון
לא בציר ממאה וחמשים שנה .שהרי רבינו יצחק
בר אשרהלוי היה מבעלי ההוס' כמ-ש בס' תמים
רעים בכמה דוכתי .והוא היה בזמן רש"י כמ"ש
 folnnבנדה דףט"ל .והוא ריב"א שמזכירים התוטי.
ורש"י עלה לשמים שנת תתס"ה לאלף החמישי
כמ"ש ספריוחסין:
הו אמת דראיתי ברמח דור שכתב משם שלשלת
הקבלהדפליג על זה ונתב דדש'יבזמןהרמב.ם
ג נמי על מ"ט הרת ס' יוחסיןן דרביגו תם
ויזלי
נפטר שנת תתק"ל והוא כתב בוננת ה ,אלפיםט.ל.
וכעתסי שלשלת הקבלה איננו פה עמנו .אך כבר
כתבתי לעיל במערכת המ"מ(עיין מהר-ם מרוטנבורג
ד"ה ואחר זמן וכו' בח"א) שמקובלני דאין לסמוך
עלדבריו:
רקמן בפרטות נראה דהעיקר כמ"שבסמר
יוחסין דגשיי היתה מנוחתו כברד שנת
תמס-ה .חרא דמהרש"ל בתשובה מת כ-ט כתב שמצא
בסדר ישן זמן זמנם דרבוואתאקמאי וכתוב שם
כדברי הרבס' יוחסין .וזאת שנית דאשכחן דרש"י
היה בזמן רבינו נתן בעל הערוך .ככתוב בחשובה
לקמאי הונאה באגורה דף קע-ב ובנימין זאב סימן
רל"ג ורבינו בעל הערוך היה בונת המצ"ח כנראה
בערוך ערך עד זומם .והיה תלמיד רבינו חננאל
כמו הרי"ף .ואלו הרמב'ם נולד שגת תתצ"ג כמ"ש
"
נכדו רבינו דוד והבאהיו לעיל מערכת מ"מ (ע
רמב"ם ד-ה מדברי הרב ס' יוחסין וכו' בה"א) ומזה
מוכח דרש"י קורם להרמב"ם .ובי הרב אב"ד
מי הררשן כבר
שהיה גדול מכל תלמידי רבינו משה
נתפשטו טירושי ר ש ת כדמייהי ליה כמה
י
ת
מ
י
ז
בהשובוהיו שבז' תמים דעים  .v~yוהרז"ה שחיבר
המאור שנת החקיי מייהי לרשש שכבר נתפשטו
פירושיו בזמנו .ולא מצינו שהרב אב"ד והרזיה

דב:כמאי

מפרים

פו 111

מזכירים הרמב"ם .ומכל זה מוכח ררש"י קודם
להרמב.ם כדברי הרב ס' יוחסין .ואחר זמן רב
מצאתי כתוב לאחד קדוש שהוכי
ח בראיות שרש"י
קדם להרמב-ם כמו ק ,שנח:
מ"ש צמה דוד משם השלשלת דרכינו תם היה
שנת ה' אלפים ט"ל ליתא .חדא שהרב העטור
היה שנת התקל"ט ותריר מזכיר לרבינויעקב שהוא
ר.ת .ותו שהראב"ד בם' הקבלה תלמידו של רבינו
ברוך בן יצהק בן אלכאליא תלמיד הריעף חבר
לרבינו יוסף ן ,מיגאש ונפטר  nAffתתם"ו ט"ו
שניט לפני מותו של הרא"ם מזכיר לרבינו יעקב
מיומרוגשהוא ר"ת .והראב"ד הנז'חיץ ספרו שנת
תתקכ.א .הא למדת ששנת תתקכ-א כבר היה
מפורסם ר-ת לרב מובהק .ואינו מזכיר הראב*4
הנז' בספר קבלתו אלא לרבינו תם ע"ש .אתה הראת
לדעתכי נאמנו מאד ?ברי הרב ספריוהטין בזמן
זמנם של רש"י ור"ת:
י דרכנו למדנו שתחלת הבור התוס'היה בסוף
רלסנ
זמן ר ש ש כי ריב"א אחד מבעלי ;1תוס'
בזמןרש.י .ולכל הפחות בשנת ארבע אלפים תת"ט
אור נוצץ מרבותינו בעלי התוספות וזרח השמש
ך כוכב מיעקב רבינו תם תורה וגדולה כמ"ש
יר
מהרי-ל וכהיה מגיח לפניו תל זהובים להרחיב לבו
בעומק הלכה היא ואחיו ותלמידיו .ואחריו החזיק
גר אחתיה רבינו הקדוש ר"י בר שמואל ויזרא
יצהק זר"ח העורף בישיבה של מעלה תלמידיו
לששים או לשבעים .וכל אחד הי"ל מבכת שוגר"ת
י
ומשוגר-ת שגורה בפיו .וכלהו זהירי באחוורי אפ
פנים מסבירות בהלכה מינה ובה .ובכולי הלמודא
אשתרבובי אשתרבוב ונחות סרובי מרוך וסלוק.
ומלמירי ר"י רבינו שמשון משאנז ואחיו ריצב"א
וסיעתםחיברותוס'שאנץ .ואהריהםתלמידיתלמידיהם
של ר"ת ור"י העריפו מטובם תוססות טומא עד
שכא ר' אליעזר מטו-ך הוא הי 5תחלד לקוצרי'פ
וקיצר תוספות שאנץ והוסיף מגדולים אחרים וחיבר
התוספות שבידינו:
ר*1)3ל;דכ)פנוה הע"א סוף דףסי מוכח דהיו בשגב
י"ב לאלף הששי .ועף דתוס' ע"א
הם מרבינופרן כס-ש בסמוך (עייןלעילתוי'שאוז
דיה תוס' חולין וכו') .מ"מ גם
פרץ מבעלי
התוספות תלמיר רבית שמואל מאיבורא והוזכר
בתים /וגם צמח דוד
התוסקכתב דשנת י"ב מאלף הששי
י השתא גא וחשוג מסוף
היו קצת מבעלי
כ
י
*
ימי רש"י עד שנת י-ב לאלף הששי .אתה מוצא
ילא בציר מק"ן שנה דבמשך זה הומן נעשו תגמרו
התומ'שבידינזכד).וכן הסמ"ג והרמב"ןשהיו בתחלת
האלף הששי היו תלמידיכההם) :של רבותינו בעלי
התוס'

גם

הג"ה מנחם ציון

י"מ

הוספות

ד:'6ילר!"ייה5-ו(פ"ו ל"ק
כב)זען'6ן (סקסת מלרג' 7תעגית ע( לס"'פמסנת ,קתותיכר-פמנקין
מזתכנ
ס'
י יד פקני כא' 7תוס' מעלס
ק"מ" ספ" 6תקנ" 7סק;"נ וגן קזסי' הת"ס "'6ת סי' ת' ע"ס ,ורשתי
6עג 1פחומי תוס' 6:7ר פס' ע-ס ולסי" 1לס-פ סיסי
'חפ,ר5ימלמל סל פ:ג'י 5פסי פפילפ פ"ספיס1
בג) וס'פיריהן סרס :
כר) '( Sthפטס* 1דתתו"
י' 'ופ 6סו 6לפסר"ס סרי יט 6( 71ג:תקעס סמסס סל 3טל' qihi 3"' ':3 'olno
ס
ג ל.ר לפג"י וכן תוס' פיס לפסר"ס טנ 5נפרוכ' ~5 ocJס' סר*1 3ל פ"ר
עסיoרפסר'סיפטר ס6-לסיו-
ו5ע5סירגיגי 5טתרטכ פפטוין ט5רייגש:
*וו)  'ofnfסוליות ג7פס גס'ס קטן (""7תפ",)1ו-ן :ס גלעד ספ'  'ofnסורית פעי סג-פ6וי'5יסי:גןגיפ"ס
3רי5סוזי(ימך-ס נס1פ(6 1ק.גגן סו:(o~w 6

יך
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מ מדב (עיין מ'יס ומהרים מרופנבורג שהיה רבו מובהק
[כקךזדספךתיף
ר עכ"ל .וסם"ש על פסקי הרא"ש אתה
כססיי
טו3סלוימ
נמת: )%
תשמע דלא נהרב ש"ך בתקפוכהן כם*ש
[כנ]ךזךטפי הרא"ש בם'פרי מנדים בח"ב מערבת אל"ף אות כיד כחו (עיין
על י"ד בהקדמתו סר'8ס '7ס סו3וכו' 3ח* )6ומ"ש גם חיבר
עקה במחשבה לפניו דהוספי הרא"ש פרישה ר"ל שעשה פירוש לכל הש"ס
הם פסקיו .ופסקיו הם קצור פסקי הרא"ש כפירוש נדרים הנדפס וממ"ש וקיצרוגו'
ודחאו .והאמת שלא ניתן להאמר מכמה הראת לדעת במ"ש בעניותי דתוספי
מעמים ,ותיספי הרא*ש הם הוספות הכא"שבנויים על תוספות שאנץ .וכבר
ורעשה היא"ש כמו תוס' ממש על כל ירעת דהרא*ש חיבר נ'כ
הוס'
ה6ו"סםפי3מ".,6
הש"ס .ונרפסו הוספי הרא"ש על הוריות כם*ש בח"א דףז'( .ע" סר
יבמותכהובותמנילהשבועוהתמיד וקצת ועוד חיבר תשובות הרבה יותר מכללו
עלסוסהורבינובצלאלכשימיתהמקובצות הרא"ש שבידינו כסו שנראה בספר הזה
מזכירם תדיר נז' .ואני הצעיר
התנופה ובס'בשמים ראש:
שבתראיתי
מכ"י תוספי הרא"ש ברכות
ן
י
מ
י
נ
'תוספות (עייןנסמזד):
[כג]
פ
כ
פ
כ
ך
ע
ך
חולין מלבד כ
ם
י
מ
ו
ק
י
נ
ב
ש
ףן יום הכפורים למהרים ן'
ילמבסי'אםקתדדשייר .ובתשובת [כסךעןכם3פ
רבינובצלאלכ"
חביב על פרקיה"כשימה
הרא"ש כלל נ"א סי' ב' שם מבואר
בגפ'ת ופלפול בהרים וכל פוסקים
שעשה תוס' על הש"ס ע"ש:
ובפרשיםז
תוספי הרא*ש שחיבר על בל
הש"סה 4גס]ןזךכפם4יצ כמרדמת
ן (ע' מ' 8נרספ
ונדפסו על קצת מסכהוה נרא
סיכיגי 3ח*:)6
שהם בנויים על תים' ש
ןדרבבן (עי' קסטתיעקד):
שהואאנבץנ.וי כעמול פפי"' [כו]ךזךכמכ*י
סדר זרעים להרא"ש
צ 211נרז מהרב מ' רפאל
]
י
כ
[
כ
.
כ
ש
ר
פ
כ
מ
כ
ר
ז
ר
.
ץ
רבינו שמשון משאנ
ב
ו
ש
ראיהי
ז"ל כפ)נכד הב"ח
רבינו מנחם ן' זרח בהקדמת צדה לדרך
נשהזכיר הרא"ש ופסקיו וז" .%ועשה והרב ח
הלןלקת מחוקק והוא ביאור על ש"ע
שבת והלכות עירובין בפלפול
חיבור הפסקים על דרך הא%פמי והוסיף א"ת
וממקנת הדין:
בהם דברי התוספות ומדעות בעלי
החידושין כרבינו מאיר הלוי והרמב"ן [כח]'ךזךמפרצא שבידינו היום שהיא
ורבינו יונה והר' אברהם שחידשו
נדפסת אצל הרי*ף.
א
י
י
ח
ר
חידושים אחר בעלי ההוספות .נם חיב
ת
ו
ת
י
י
ר
ב
ל
"
נ
*
ב
ר
ת
ל
ל
ו
כ
ש
דר' נחמיה ורבלי
4
ויש
פרישה וקצר תום' רבינו שמשון משאנץ אושעיא ותומפתא
י)
שהיה תלםיר מובהקסר"י בעל התוספות ראיותע"ז ואכמ"ל והיא מלאה מעיות.
והוסיףדקדוקים ופירושים משאר המחדשי' וראיתי תוספתא כלהקדמוניות כתובה על
קלף
הגיה מנחם ציון
כה נרפס לעס ויטווס (פר6ג  s'nht (i~acכקל6ק 6ס' נקל6ק" 6טס סוסס!ת (פ"' כ 1:פוסר"י !יו 6סו%
ת 15ן *ת 'ו-ד ספיג ס-ס) לפות
גחיי-ט  nlht~pnס"ט ע":ויפי"ו לוהג מס סס:חתי כ!-ע 3ת6-סטיי

otic
פ"י סי!טת מרתמ,ס' טחית !:סרכ
ולע גדלך וגרפס  fnhסיקל
5נ-7ק סטר!6קכסעיותיו
מוסתסי סנ"צתמ!י.עו3ח"קמiח,,.fת:pגוסקגרמס!6ן)וק!נמייססרס3ג"גטפיי!סף!-ט tf:fiנ"י
תיויס סרכ ש"ס מכס מגסן (6
פסיפס ' 13סעי'
דס"
!ס'  : 'c:hס"
ס עורס ((טו6ל 6:תקפ"ס) וט! 'DW
כז) ,כס.
ס מנד:הז :תן 7:סס ע! מס' מג!.ס !סגיע!ת 3סס ס'
.
ס
*
י
ב
ל
ג
סולי!ת (7ס וקידושין ) ecכמחס !!דיק !:דפס לס"ס מפסס ר!קס !מוסר"י קורי6ט (פיסק תקס"ו) גס (7שס
ת!ספי סר"6ס ע! דרגות נס' גרגס מהולכת גק'ק ו!6רכ 6וע! פם' סוס 3עס-ק ירום!'ס תרפ'נ (ומקסלסיסיכן
מהרסכנס 'חד) וגס (דפס מקרוב חוספ' סל"6ם ט! מס'ניטע טסמי' סרמנ-ןע! ניט'ן פכת"י טו6יס 6תלפ-ו:
כח) !כסתסי 6גס" רפו ססג' 6טס נספו 7סר"6ס עמס חישרו פתחיס סרי'ף גטו סר-ןס.ם וג,ס !-,
 nwleטן
סי' ק'
! חלק' מ"ט ומכסס3סס,
כס) במו
שסי"oס(רופ!66ק!6ומו5י!1תכםקטס!"מרי:,6):ר!"חחוג שכד"קעפ"6סר:י!ק) h'ieeתקב-ו) ומסSD W'A~t 3'!7י
~thS
לס"ד),ו"! ס' סכר.ת,ת ח-ד
7 '6מס כ !:6קורין תוסטת'6 6ן וס תוספתך 7ר'מ רק מס"ס
פת
שךפפי
פס טסים'פ 1מן סמ::ססוערי "6פיר,ס!מי דתיספת6יחוד ומסכת ש"ח ,ר" 6וכר קפר! 6תי7קמרויוסת
%
f

t

t

f

עי

"htw~hג)ט"מ*:7סנקיי!סין 7טיה
'נ"נ ע
וף' ליח 551ע"ג נ"ע  SPסטיספסייגרעיס ח!טמטפ' קרוסין כמוסרסג'ס (ל'"3תני
פססתי

!י

כ! ,1-עלט

ססדלי

ול,

ל'

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

מפרים -

פז 118

ת
מערכת
ןושים
יד
קלף כל שיתא סדרי מסוררים יא) :שלאיחהריעםד נהםסו"ףשההומאורקצסוירמוןעהנםו'חי
":
חוספהאבס' לחםהפניםי"דבסיפו נדפש
הנהות הרב מגן אברהם על [ ]15ן?דרךן אמה שו'ה להרב מהר"א
ששון נדפסובויניציא.
תוספתא דנויקין .ונדפס בספר עמרת
אליהפי' תוספתאדזבחים .וס'ים יששכר והיולו עור חלקי השונוה ולא נדפסו:
פירושעל הוספתארביצה .והרב המופלא
ש [5ז]לכדררו האקטם חיברו הרב .תי"ט
מרמחותני כמהר"ר דוד פאר
ל פיר
והוא ביאור על
זב")
טההוספתאדוי
בל שיתא סדרי
וכבר טפר תורה החמאת למור"ם .ואמרו שהוא
.
ם
ל
ו
כ
ו
ש
פ
נדפסו על ד'
ם
י
ר
ד
ס
י
ה
כ
א
ו
שישה תלקיט ולא נדפס .רק בספר סלה
קדשים ומהרות והמה בכתובי"ם:
למנחה כפעם בפעם זכר עשה מביא
לרבינו אליה
אשם:
נכס]ך2רפכארי2
די
ה
י
ק
נ
ש
א
ד
י
ו
ה
ל
ס
מספרו הקדוש ראשיה חכמה ,ובסוףפי' [5מ]ר?דרךן האשם מוסר מחובר עם
ס'ויתל משהי!):
קצת ההפלה ע"ד האמהיג):
מנ"י חיבר מהר"ר ][gsר?דררצ הבית הארוך להרשב"א
מ]ועןצאררצהיי
לא ראהו הטור,
אברהם מונסין
י:
האחרוןלישב קושיות ס' עץהחיים (נדול
כן נתבו מרן והאחרוניםיז
הדור םהרח"א וחיבר ע"ד זה מוצאייו
ם [ת] ךעןרןז דזהמאוז חיברו ה1183
מוב לישב קושיוה הרב הי'מיי)
ר
 .וחיב
מור"ם בעל
עץ הדעה על י"ד ותיבר אשל
אברהם
ה
י
ה
נ
ה
ה
ר
ו
מ
א
ר
ת
ה
ו
ס
פ
ד
נ
ו
בדיני
שנת
שו"ת וראיתים כ"י .ומר ניח
ל
י
ק
ש
ד
וכסף ועם הש"ל והוא כסדר שערייורא יח) .דהרב
וטרי עם מורי הרב נחפה
ב
ו
מ
צ
ע
ר
ו
צ
ק
ר
ב
י
ח
ה
ר
ו
ה
חמאת ונדפס
:
נ
"
ה
הרב משאה משה ב
עם פי' דמשק אליעזר:
למתרעש
[ ]65ר?דצאדרז היי
םימאכ
ל"יבן מהרה'ו הורת חמאה חיבר רביני מור"ם בעל
ו
המפה
קודם שחיבר הספה שהם
ז"ל פירוש על התורה:
ההנהוה על ש"ע .ודלא כשמועת הרב
:
)
ס
ו
ח
ם
ח
ל
[5נ]ך2דצאדוןושייב
חמורוה בחולין אוה ציר וגם הוא
ם (ט"
י
ו
6
א
כ
פ
י
א
ו
מ
צ
ע
כהב
כ
"
כ
הרב
שייריכנה"נ
מהתורהםעיה-ן  ) !1 .סוף כללי הפושקים .והדבר הקשה על
הרב מהר"יויין בהזובה הובאה בשו"ת
] [OSךזןך4ך? ןקאדם הוא חיבור טופלא סטה יוסף ח"ב י*ד סי' י*ם דף מ"חע"נ
מהרמב"ן בהלכות דפשימא ליה דס' תורת חטאת חיבר
שמהות ואביזרייהו והפור י-ר ממימן בסוף .והנדחה יקנין היא סברת הרב

ד,יימ

לחם

הנ"ה מנחם ציון

לא)וגט"ס !!יפן (כת"ג) (זפס כתוספתךכמי.מ!
ת ומזגם מתוספתם ספוחגלילן מסבר'ס דפס וסגה ( 11קר6
נסס 6ור סגפו ול
סמפ"תכן גלפם סת!ספת ,עוד ססעס כשימיתלפגוןסג"מ 'תירס מסריס ג-י ע.י ח" 6נעיר
~ tp)tth,hגס (מ! 6תו טי! ח" חתכים דרס בכין גזי '6י  b)toכיכ"בכיף
!ס:כיק !(ופס כעת פספ"
;
"
ג
ר (ח"( 6גו!6ר 6:חרג-ט) וס.כ6
קי
כסטיר כבע גט !חי'
לב) וכעת גזפס כעס"ק'ל1כייס גס סדר קדכיס וטסרות גבס  'v$nד!ד ו
יכק"ק !וי! 6:גדפם פופ סי' o'vl~S
'
י
פ
ך
י
פ
!פיטויח.
 6וגקר 6ככס תג rheeln 6וכן עט חבק ט5פס ועוז ט 5י
לחהרע':ס קפי סור ורעיםגיס
פגיון 6רי'ימס ,וגס עקרוכ ) DWתוססתך נכרך קטן עס פי' תרת מלדגי
לג) ועסקית ג':ס" ויו:
לר) !עקרו ס! 6פ0ז.י'.:
ססיי(6יס 8ן
ופריס פקס ) e'hit't t'clleפסס ס
'!:גטיס ככ'ס:ופרטני
י
"
!
'
ת
ס
פס'ת מתנ"ס ושי (כחסר סמיו ע" 1כע5סמע!ת(:יפז) גס פי' ס' כ"ת; :גת ס ככת 3ש)ר
לה) גדפס סוס פעפיס
6רת!עכ"ז תרצקיתת"יסככפכהסס"ס'ס תסו"רסת 6דסעמט'"מס'-,1ת5ס'תחוהותרצ6י7ת0י):פימ'( :ו6גכ 6רח 6כ6ת'יפולל
ס"
ק6ן גפ"טכ
"רתספיי!6יס !חלת ספגתם (עסס"ד):
לו) נס חי' ס' תו
פסר;"ן טנס  610ר6ס! !טעו"ו 6י'מסי' ק"מ!ג.י ירדסי'ק-ז 651 .כר"ם ספח
לז) 1גי!תר 'ם ורמוס
גת" 6ע'סי"ע ע"ע:
לח)וגע' עס סומות (ספח' !נג'סי
'סתתי' 6נז-ק פ-פ ) 'shoכפיח) ועם מגחת יע
ה 9ר6נ תב"ע 1

סי

עי

מיץ עי

י6

מ"י

י6

עי
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ת
 - 1מערכה
שן אות צ"ד הנו' מנביאים או כתובש ומקשר כל ענית
לחם חמודות בחולין
וליתא י :
הפרשהנו ואת הקשורים
אשרליעקב:ונהניתי
בדבריו וקשר"ו
קש*ר
ם הגאון מ' חיים שור
rhqר2דרי2חיי
חיבר שיטוה על ההלמוד
]
1
מ
[
ן
ן
ר
ן
2
ן
ר
ב
י
ח
ך
י
ז
נ
ץ
ן
ב
ר
ה
ר'
על סדר קדשים ועל תשעה מסכתות
אברהם מומאל
םמ):
ונקראו:1.ספריםצאן קדשיםתורתחיי
על מס' נזיר מי):
ם שו"ה ג' חלקים מא) [מה]ר2רךשן32ר2ןנ"יתיבר הרב המקובל
[מב]וקדרוןחיי
מה' נתן שפירא בעל
למהרח"ש כט"ש בנדפס ולעיל
מערכת אי"הבם"ד(ע' ';1סייססכתיכח" !)6טצותשמוריםוכו' באור פסוקיםומאמרים
י הקדמותרבינו האר"י זצ"ל:
[מג]וען1יןן שכם כהב 3סה"ד דחיברו עלפ
מהריר שמואל בכח [מ]6ר2רךפון נן2ן מהרב מנלה עמוקות
על התורהכ"יהביאר
אברהם הכהן.וזה
יכי הרבהמחבר הוא
נ
י
א
ם מב)
י:
ר
ר
מ
ש
"
ע
ת
ו
ר
ו
ד
ה
'
ס
ב
ב
צ
ו
ח
ו
:
ר
ו
ק
ס
מ
בעל מור ברקת
י
י
ח
מ"
ל נדפם מחדש להרב
]
ג
[
[תר]ו:דררצהחר שו"ה פלרהחריבא תחלסמדיאיד י2ורר2ני2נא
מה' נתנאל וייל
הכהן
מהרח"ש כמ"ש בנדפם מערכת חי"ת זלה"ה שו"ת וחירושים על הפרשיות.
(ע' ת' הטד6י הגסן פיסיו כח"ג) .והיה והוא הרב המחבר קרבן נתנאל ונתיב
חיים:
רבו של הרב פרח .מטה אהרן ואסרו
כי
ה
י
ה
הם כהנים מטשפחהכןגוריוןוע"י ש
צהעדלוץחיברו מוריםבעל
]
6
ג
[
י
ר
ר
2
ר
ה
י
ח
ר
אדם חשוב ונדול במשפחה ששמו פ
ההנהות עלענינ*
קבעו לומר
הכהן פרחיא ,ושמעתימזקנים קרבנות ומדות מקדשונדפס שנת הש"ל.
.
ה
ש
י
ש
י
ש
להם
ם
י
נ
ה
כ
נמחא אחר כי
ובתשובותיושףסי' קכ"אסוכירולשבחטייו
כנוי כהן פרחיא כהן נהר
ן
ה
כ
י
צ
מ
י
ת
ן היים
כהן מהל ר"ה פנחס שכל המשפחות תורת המנאות (טייקיי
 1תעלותותומקורותהכתם):
האלו הם מפנחס:
םפירוש הםםרותנדפס [גג] ןזןרף2השלמיםחיברו הנאון מ'
[תסק
ידמ
יעקב רישרמפראנ
לאחד'סרבני אשכנז מג):
על הלכות נדה מהש"ע .ונדפס בסוף
 2וץנתנהדץ ב"י דרשות
ספרו מנחת יעקב מ":
[תו] י2רייר
ת
ו
מ
ו
ש
פ
ל
ע
צ הכמה להרב מהר**
כל החומש דברים נאים לרבינויעקב בר [גז] רצחלי
האגיז כללים.
י וראיתי חלק מפנו
רבינו חננאלצקי
מחובר אצל ספר כריהות:
על בראשיה שטות ויש בו חידושים
וכודות ומזכיר להרמב"ן ופותח בפ' א' [ה] פהתכליות(עי' "כתת6רנתי):

*י

י

י

י2דיפיצ

ניס

,

הג"ה קנחםציון

תלמוד

לפ) יטפס"16 5ת ס' סי' ג-ס גסנ"ס מין וח"ן ע"ס  fietitסי' ג6תר1גס וכמט'סגסי' ק!ש :6וספה"נ עש?
סת'נ נ%כנ!1ת  t~poע"ס:
 )8מ(סד'פסכ(1ג,ין כפ-ד טלגק'כיק ,נ"נ %ו0יס.6ס1ת,נ 6מטשם כסקזמס סער'6ס גחויון(י1ס כמסכ(יפמרו6גכיציגה ס.ופע"(סיר
תג-כ)
61ח'כ :דפס ע 5פלוגתות גיחז
גקג(ם
ס'
י דפים וס"
.1י
65ן ק?שס:
g*?h
טא) ?:1פס 6ח-כ גם ת ?-ע! :
סג) סרס דר1כיס עס"ת (דו"צ תישד  totst)~itתט"נ) וצ'נס פשי סרפדווין:
ג'5:טרגל ועטכם כמקיפת ספג
טג)י%ו"ס 'וסףי1ונ כש"ס פכס פפפ"ל דין 7ק'ק סי1רי 6חתן פויס
(ייעמרס7רף
תפס) תי' גסנסוספ'ו תורת מכס oטh~e5pת(ר:יוג טות 1קעתי
סד) עם קו:טרס טפות ס:יטי1
(ט:1(6יע
מה) ס1ג 6גכפרו
י ו%ג(1ס ג"כ גסס
עסקות 1פ!ג"6פגסוס,תתח:וןרת16גפתןןורני"עש:1 :,זפס ע"י סני יסרלו פלנריות כנשקו6יקיו
פג!ס
 6מט:סגסס 6גי יסר( 56וגס'
'
ת
י
סו) 61ח-ג
סם כבר
ג
י
ס
כ
ס
ד
ח
ס
ח
ל
פ
י
י
י
ד
'
7
'
(
פסר*'*
ע~
רlti
וD
ר'
ג:
פ'-,שד'oh
 :ו"( סכ'ג6
"ס תורת סעו!ס !ת*: 6קר 6גסס  en:taגסן עיט):
 )14וכע! סס"ד גתכ ע(' 1כסב גע( שו"ת חק 'סקג ס"ס סו.516ן סו"ת ~ puיפקג וס' חק,עקגס
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מערכת

פח

ספרם

ת

5ט

י ז'ל
ונין תלמור
יכעף גורי"י"
ש"שה מאירים את  o~rPnנפשכי -תשב"ע על
ל
ב
ב
יו
י מח) ואפשר דמשו'
רבר
.
n
c
d
לכן להועלה ההלמידים
אור
במעט כל העסק בתלמוד בבלי .וץיין
מפ)שונים
ערךגלות ובסוף הספרביאירכתיב והבךבמוושגוהוןארמיוראים אעלה על אריש חידושי הרא
הראשוצים מתחלה שחיברו ירושלמי זכו
ואח-כ
2
שנדפסו על כמה מסכתות
חיברו תלמוד בבלי כס-ש הרמ"ז .ואח-כ ה*חרוניס
ו
ן
'
י
נ
פירשו הירושלמי וזה חיה עיי ערק הבגלי ומשם ןנרכךרן* חידושי הרשב"א :
באו לפרש
ועלו בידם שתים כהלכתן.

ומזה תשכילהירתוושקלףמיקדושת נשמת הרמב"ם שחיגר שבת .חיושי הרשב"א ופסקי הרב
על הירושלמי .ורכיבויחויה בר יקר שעשה
המאייי!
" לירושלמי ומ"מ גם הפ היו צריכים לעסוק
כוש
לר
הי
פ
חידושי הריפב'א:
ביוהר בבבלי והי"ע:
זיען בזמנינו וכינו שנדפסו חידושי ברשלך* שיטה מקובצת בתחלה נדפסה
בסוף ספר נחלה ליהושע ואחר
הראשונים על חלק רב מתלמיד
כך נדפסה לבדה:
בבלי .וכבר ירוע כי דברי הראשונים
ר"ה
הנ"ה מנחםציון
מח) ש כ6ן נסג ספעתיקכ"' ממיטת כתפ"ס ויותר סמליו סט*ס
מ
י
ש
ש !ס1ן סוסנ סמחגלוספת'לזיק 6גד
61ין 6יט מס טן .%ויכ
ן קמרתי !מחויר סטערס רנסנס 1לספתיק כןלסין ספהכר ג!' 1כמא ססזופ5
 ,גופום
0ר6ס1ן,ח"* 5כחכו נורי ס6ר"'ו"ן  htonכ;נ 7וספסל דפטו"ס כעטע כ( מעסקנתימ1דכגי'
 (,מקורי
 716ערך נדתוכסיף הס'נידיר :ת'נ וסכן ,ועו
כג ',כנגר רח ~ POIDכס
רדמיקי תורס (4מס !נגנתי6סותיטוי

עירובין.

סי

הכפס פתקן סת.סן'*61ס ססי*ג 1סי"ט, ,ס6מור'6ס סר6סי':סכתתי
ת סגלת טחיכרו ירוס!מי זכו !גרר ר1(11ת
נדי!יס
",י סנתח,ק מ16זמגיו
ת ס"מגרריםגטירמ והיכרותלמודככלי כמ-ס סרמ'וולת"כ ס6חרו;יט
כ'
גסםי (06וס
ח ~ 'ffטסק
' ומבס נ6
.ויפרט קירוט(מי  'SP,כ'7ס נתיסנסיכת
י
ג
כ
0
ן  OIDIתסכ'! תוקף
פ
!
ט
ו
ר
י
פי' ס
קי1מת (טסת סרפנ'ס סח" סיטת ע( ס'רוסלמ ורנ'נו 'סרס כל 'קר כעלספ'! '.רוס(מי 1מיפ נס סס (ריכ.ן
יעסוק גיותר גכנ(יוסי-ס ,וכסק7פס  11פי' מורינו סרג מו0ר" 6גח1ס כס סוס כ'ו:ס  063גר1ס"ק ולמיס
6סל למרס
כי עתם כ:נ(1ד
גי 6סרו ':אותג' גיסנס נקר 6גפת וכפ:ו' 3ע"פ(פינקסטחי ננ1ת ולכן
6סר :6ר1נ' כנות ממס סניסנט זעקי 6טר גי(ו(יס מג'סגס עג-י 1reh1 ,כס"ס סרכ 6ספקלרי 6סמ.6רס נסוף
סס'ויסתיד סגיסנס '9סס ג'ט "61כ פ-י 5סר
םזנס פכגי1ח יתט '1 oslכ6יסיח !נקנו גמש :גס כייתנו
י S'ioiס
יי
5נ
מפ
יסנסטעי המאגס ,ע'"ו '!מדו מגס י:ג6ג אח"כ 'טכס גימש
פויס ' )'hhtסי' מאס ג-ע וו-סשכר
ב"פ ונסוגי6סל1גי גתת סמגיס;ס 'עטם ג"פ ו6תח!ת7 6נ6ו(ס 6כל '11ם6,סרוניג11ח ,ושדסי' מור' 1:סרכ אוגר
 1סרגלו טכ.ך
גוס גרדך מכניס 6כרימיר,ו' קמיו ידו גרופיס מג'סנס נענ1ר וטוכן גממן  6100סמם:סרני
61פכר וטוב!גי' גן רפויגנן פרסיהם ספתפיכות גתורס סכט-פ ססו 6שכגס וו"כ וטח( גזמן ס'יקירסירת
נקיר תורתו 6ור סה""ס:
מפ) ובדרך סוס זרך נס סרכ כע 3סקרי מז-טו"ן וסוס'ף מן7י(י'לות מתיזוכ' סר6כוג'ס וגס ס6הרוגיס ומכסף
6ותס סג'תס ומסוס תמה טובכפרת' גס ( 6תככת:ס (מעתיק כ6 ;6גכ גרא:

,י"ס

כפנויי

י6ס

גיירי

דטי

6י

6יס
לוח המחכרימ שעל

השם

" !כעל מכנת o'T'Dn
מה גסרמי5ם6תינ!מכמיס'",ק סוררקס*נגט עקלי ס"7ט ס! 6סס נתונ,ססן'גייון ס' לזלת6י
יתי קותןתי' כככר סנ'8ס סממ'ג6ן ,קמטן (6ימסר כל גו לפרתי נס
5ל
6
י1
סמוס.ף
סכמט
ט! סר5כוגיס כנח מקות; מ" סופרים 8כר זכרו !16ל ס7פ1םפגי  16ועז סרס ,ונס!ך ספת מפו 6סר סגננתי
16תסכחיךמ65ייגנס (סימןגי מ6ת' 16(.סדגר.ס  qhtנס  nhrגל;סיסמעין סקורך כי גזפס ס"ס .11 '7לנ6סי'
לכיגו ח;ג (6כפעט פ 3תנ' סט"ס:
צוען)ברכות' ,סנ5יתקמכס n6nמcו;oהייך קדם'זיז דרך מיסיו'
ת חן הפן ס' סמיכת חכפיס 6רז יס71ס מקיתן ,רפ
ן תייס כדם סoקרן טכ1תיעקn
פרי מl
o
י רמכ-ןגיח
ב
פירק 7כ'6כגין Sh'9hולע מנמת כסןייקוט
סגי 'סוכע !תם כתריס נטע נטנועיס רפתכפיף!!ל"מ נ5ר הכרסס כרכת ר6ע
תוס' סר*6ס סטמ"ק 1ת1ס' ר '-חסת (:דפס גו61רם 6כס' גרגס סמסו(כת) ברכת רהב7ו"מ:
וצבת ,סני פסס פפכסח.י 6קדכייודדיך  o':hלוית וע בנת פ' חפןס' פנ' 'ס1בפ חקנתןורט!.חק,רפ
6מת מסריס כיף קיקיוןייקיו
' (6הו
אתת גסן6רניי6ח( מקנס (~סtnט Shח" מסרי'ע ס7ס שרן sמnסtר~s-יסיו
כטכועיס מל דרור רמת
כלס
סט-ו) עלס ד'וגס מירך 7כ' 6ג!מ יכרך! גנן
שירתעיני
חכפיס (רמנ-ן רען ריטג 6-וט( פ' מפתח וטדס תמד מ"י כחי פ1סקיס ס" 16ת ח' כ'7חי' סר'טג"6
חת:!Oa-סכ סו*
לער"ן פעל)גיר6רי'ותי' מסרתם נרמיון ,יד דוך(וי%סייס) מגורס מעסיס5,ל.ת דו"ח,
עירובין ,מאס ר16כן גה(ס (יס1סט 6רן חיים קיקיוןיונס ורע 6מת  'etp'iרמכ.ן מקוס כמ61ן5:ח 'סל!6מזך
טקס (טע כעסוסיס רמת טמוא מקיר אג' חכמים
פ' כמפתח) ,רסג"( 6וע-סנרכס סמסו!כת
יג מגתת וכרון .17ח:
*ק
ע
611רס 6כססגמת סנ6ון כסס-ס ~ (~'GWItcvגחן(1יע
4ם חים ,סר מסס כרכת שיסו ממכס ת"6
 717זרך לניס
חן ' 7יס71סממיס ר18כן סג' 'מוטס "!5ח
6רן יסרס  P~lfiמייק מק (תןני
ע 6מת
י רמכ-ן פרי סןהיים כ7ס סקרן מירק 7כי5: 6חימר36
ט
ו
ק
י
י
כנין 6רי !6פלך כנס 6ור חזט נסעכע"יעיס מקיר עיני חכמים (ריטג 6-ר"ת )oa
 Sh:mרככ" 6י,ר*6ס)
מסיס אסו הת"ס:
מגלי
ת חן מהנס לעגן 0נ"' פנס פוערות 6רן יסוזס רמת , Shtntרפ
עיצה .כנ .סמק! טומנת'יכף 7יך o~)hיוי
י3חק ורע 6פת מסר"ס כיף שקי-ס l,,p'pזיוגס כזס כשןנהי
ה (ימונעח" מסר"'סטוי מירק ?יג6

מתח-י

יוי כמיי
יפנייך כי

פיךסיס

סעי

סיג

יי.ת

י'
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176.

מפרים

ת

חידושי הרשב"א והם בקיצור.
ר"וץ*ובכ"ייותרבאריכותרמוי הרשנ*ץ :י12כפורז.חידושי הרשב'א .הי' הרמנה.

 .חידושי הריפב"א:
ירמא

סוכה.
תעניות.

חי' הריפב*א בם"ם מכתם לרור:

חיפושי הרימב*א .נדפסו בקובץ
שבע שיפות להרשב"א:
חידושי רבינו ישעיה הראשון
בסיף מ'המכריע .חי'הריפב"א:
חידךשי הרימב'א:
יי
רפ
יס
או
תירושי :הרשב*א .המת
.
הרא*ש פסקי הרב

מרערקמן.

מגילה.

פיך

תוספיהרא"ש.חידושי הריםלא:
כלזרבןת .ח הרמב"ן ונדפסובמיץ
עילדושישם הרשב"א .שיפה
מקובצת .תוספי הרא"ש .נמוקי יוקש:
חירושיהרמב"ן.חידושיהרשב'א.
חידושי הריפבוא.הירושי הר"ןב
חירשי הרמב'ן .תירושי
הרשב"א .תוספות רי"ד והוא

גיפשיו.

קדושין.

רבים

הנ"ה מנחםציון

י פקס סמ6,צ ניגס (עתים טסי"ס )p)hih
%ח'כל(6גנין 6רי (6ס1ס זוע 6גלסס פגתת גסן לתצו
חי"'ועט ,כלססצפס
ח" גחםן ק סרמג"ן,פ"יל עיג' חכפ'ס' 'Soh) .עקכ (פסו"י קכעוו עח"'6ו"ד רג'ט) ,כגז
פעגס שיסו ,שעזדוי( ,כריס ס' פסר*י רשן) ,מפחת 'ו-ט ,מתיג גטם:
ת ח-ן( ,יקוט,רפג"ן ,לת !וי ,ספות נקרן ,פגתת כסן01pb ,
ר"ה ,מכס ,קדכ'יוד ,טג"' ,רפת סמוק( !ו.
פסגפי ,%61פל' עןהיים ,ס7ס סקרן.טורי6ין ,פילל דכי ,6סמ'6רי (סטם-ק) ,ורע 'סר !6גנח 'סר,!6כגין

ינ'

ן (גנון) ,ליטג:6-
 ,נטע סעסועיס ,למכיס (גס''י
 tlh'1hע סיס
,זךסים ינתק ,קטי זוז ,מחגסלקוכן1( ,ית חן ,כית(.ף( ,יקועי ל' טוןלוסס4יאגש סםחיים),
גומא ,פני פטם
סטת כלרן ,ולע '(חק ,ולע 6פת ,מנחת גסן ,משם כפיק ,פע"ח ,הדס כקרן ,וסג מגסן,כגין 6ל',!6
פצ סקס,טליי ,פסל-סכרכ' ,גמע סע:ועיס ,רפת ספון((סמינרי):
ך פכם ,קדכ' זוז ,גרת חן ,ולע 'נחק ,ורע 6פת ,סגיי6 ,רןיסוים,סמ"ר גללן ,פגחת כסן ,כיל4י,
שרכה ,טו
יוס םמו ,!6סע*ח ,סוס סקלן ,מילק 7כ' ,6נ5ח יסלק! ,כגין6רי6צ ,ח" מסריי עטיים ,נטע etDtCDn
מק
(סקוסי לפג"ן ועסו-ת טיפ מדו"ג תשל זכית פשל ירו ס" לג'ק וכוצת כתכ שסל "16מ מ' ק-ח)
גסה תפריס:
תענית ,ניח צ,'1הי' פסוח-ס 1תולת מגס) ,פילס 7כי ,6מצך סקס( ,רת חן ,גטע טעסועיס5 ,רןיסורס ,לפת
 6פיר6גדס) ,נגזלת 6רי שכע(
מפיקי'( ,קוטי למכק 3פ" לנמשס ככיס וה(ג ,)6יקדוק (otsיר"
 ,למלק דכ' ,6גדין 6לי ;(6מ(ך סקס ,ש" -'Da1ס
8ךשק ,וסרצענת'!6חלקי':()',קוט' רמכ"ן ,לתגו ;.פקוס טמורי
f
p
u
(גכ"ס ווי(נ,)6כית פועו (גר"' ג"סיג" tih~ 1תקלס):
חדתין ,תוס' פסלי'ק :hph9PW
לנקלים ,דרגונ' וסג,
יחיי,6קדמידוי4 ,הז וע ,ציקוסי ל' עודלוס ס4י (נס' סס הייס) ,פ6 ;-:לןיסוזס,
פעמם
צ
י
ק
ת
נונילה ,סגי
,
ן
ל
ק
ס
,
ן
כ
6
רמתמכסיס6,1צ ,זק'ון זיונם ,ורע 6מתPllfil ,יוסף ,פק1סכפילן ,פע-ת ,כוס טור' גנחידללי,
 ,ליקוטי למג ,1-נטע טעכועיס ,חי'ר"י כי רכ (גס' פסררי נפריס) ,תוס' סל-6ם (סעפ-ק) ,חי' ר'
מ(ךכיס
פיגצ פגרכן (כם'סכלצין תפ"ד)' ,ופרךככור)~ 'tthehתק"י) גרסיכר h),plh) 16מת('ס) כית סרן ,ורע'מר:!6
חגיגה ,פג' מסס3 ,ג' כמוש ,פעכסח.י ,6קדמי זוד ,סיח יצחק ,טולי 6כן ,רמת סמוק( ורעיצחק ,מסרריגפל'ס,
ך כנס ,נטע סעכועיס ,רפ-3ן (כס'פסרי'גמריס) ,וכר צחניגס:
גנת ,'4מילק דכ'(פי
יבמות ,קור כקרוטן זמון חכמ'ס ,סמ'6ר' ,תח:ס ר16ע6 ,רזיסידס ,רמתסמוק! .ורע '(חק' ,ס-ם ,ט1נ 6נק4ס
'
י
ת
 .פ'ר6
,
ל
ג
5
י
6
ג
יסר '-סכוי
ן וינגס ,פגתת גסן ,נית4י ,מקוס כפוק( ,סדס סקרן ,מסלמס
ייו
ק
מלצג כגין 6ר'6ן ,מצך כוס( ,תם 6כיריס ,קזס'  ,717צוית מן ,חי' ר' טוירום ס! ;1פ6יל עימ
?ל ,6גזת
.
ר סרי"ס:
,חים; 'טעית ,חמדת ס!מס,
תגפיס',כרעייקכ
מזע כספרים ~פגתן טס נוספה;) דישה,י
'ס'ספ"ס,
תתן6,מי ס6 /וסצ עורס,
י
ו
י
כתוכו 41גלעת6ציס6 ,1וריקליח ,פרתי כמונס ,מעכסחייך '$1p ,זוז,
(כון חנמיס6 ,רן יסורס ,רמת סמ ,!61ורעיעתק ,פסר*ס שף ,נחס6גיליס,קיף'ע;'וגס ,תוס' סר46ס,
יגעתכס ,:פסררי גמלים ,סורחיוסף ,גדתצוי ,ספסרי,סריטכ" ,6כתיזתיוסף ,מקוס לפולג פסריפ'ע ,סדס סקרן,
כנ,ת יעקכ פסל'ג (.סה"כ להגיג מסריטת מוסר*' ס!וי ,ערס 7י1גס h9'D ,דכי ,6גנתיסל6י
 ,כנץ
5יי6ן ,מקר סקס ,טעי ,מר דרור ,טיסי רג ,6חק נתן ,גטע סעםועיס ,סל-6ס ,ממיתחימס
 ,גדת יפקד ,נטלת
6רי ,O'hSD~ ,ס' סחגמס ,ח" כרייס ש"מ ,חת"מ:
ת ח; ,גפר פיס ת"ס,
ח"מסרד.ך',ם"ם ,ספ6ירי ,פג'ס מ'6להז(6,יס1לכ,6
גיטין ,כרכתח!יסו,פרח כסער,ציי
רפתי~ ,Sh'tחס נתן ,פסר"ס  ,q'cמגרל רוד ,קיקיוןהיונס .פגחתגין ,ה"פסריג"ו ,סריג
6ר ,סוזס,
רןיגג:8!5טי ,מכר"ס ברגיירפ.ס .פר דרור ,ג'ת לוןיתסיסכגיצןO~G ,סיר 4סלאיפסל,פ-4מום
ר
י
פ
סריענה?
hפlח~י',S,כסיי ת"י,יד ספסר ,סיג גטין ,נגרי כשגס ,ורם י!תס ,גוץברייל
 ,פקיר
תכפים
 ,ה" סריסם ,תסות מלפס ,חת"ס:
תצפיף פסרפבר"חס ,).נרםירחיי
ת" ,6קדכיזוד,צוית תן16 ,לייו ת!4ע6י ,כ6ל נמסב"ס,
גסוגס,
קידושין ,כרכתשיסו ,עשות יוסף,
ן ?יונס ,מגתת גסן ,פל
י
'
ק
י
מעב :לקט716 ,תיכ "56 ,לכ6 ,6רן 'סי
~CDnרס ,ורעינתק ,נחס תקריס.
ח 'סלק ,כנס ,פגדצ דוק רפת
ללול,בית !וי ,פקוס :מקן ,ס7ס סקרן,פג.י,
Ot)Dועמ''6רמהסזר"(סח"סכוי סמקוגנסו,סםגילק סק(ורויטי
ף ח"6יו"ד ם("ג מעיל
כפוף! ,נטע כעם,לס ,מקיל עי ':חכמים,
י' סלקים מממס לקוסס":נ) ט' ה" סךחס,
יo
סרw
ספחכל כרקס כעצמו סכת"' 6יך כסוף פתס!ך נסרחגס ע"כ
ם:
ספדתסיפ

י

וירי-י

מיה

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

מששנת

מפרים

ת

פם 111

דנעוישזיה דפראני הראשון .חידהשי הרם"ה .חידושי הר
ימנבא"שן *:תירושי
הרימב'א:
מהריי ן' ם
.חידושי הרשב"א. .בסקי הרב סנוץררין* הידוש" הרמב'ן לפרק ש
צש-רים
י בורר ,חידושי הר"ן:
המאירי .הלכות הרמב"ן.
דשדושיהריפב"א.נמוקי יוסף:
מכדת*חידושיהרמב'ן.חידושיהריפב"ש
מךמצה* קצתתו:ספי הרא'שע פסקי הרב לצבועות.חייישי מהריי ן' סינאש.
המאירי
חירופי הרמב"ה
י
ש.
וש
ד*
יא
נזיר*פסקי הדבהמאירי .שיפהמקובצתו הרשב"א דפוס שלוניקי .תוספי החר
 aapשימה מקובצת .חידושי הרשבזש חידושי הרימב"א .חידושי הר"ן בשו"ת
ף!
בז' שימות חסרים ונדפסושלמים מהר"מ נאלאנטי .חידושי נמוקי יוס
ב8ראני:מה מקובצה .הרימב"א ע"א.חירושי הרמב'החירושיהרימב"אצ
 .Np~saש
הוספי הרא"ש:
ח"ןלעי %מערנתו"ד)(עיין
3ציט*7 6"3ססריסכ" 6כ3ר צדעוכו' 3ט"ח) 1הדלין *1חי
רדיוטשבי'א .הרשב*א .ת:ידושי
ה
חידושי הרזן
צבושר.84יממהמקובצים תירוש* ופסקי

הירייה.

הניה מנחם ציון

ישע'ס,יRפVק~ד )tנמן 6ר,56פלו מלס ,מי' מלץכפרית ססיר1ת4 ,הן ק6 ,סיס',פקיפ
פזהג ע קיעו
י
(
ע
ס
זוד (סעפ'ק
)
ו
*
6
'
י
ס
ע
סמ6ג נט
ו
י
י
'
י
י
י
נ
י
י
ר
ד
ג
 ,יטיס ,רפת סמ,56
י 763כנע'3 ,ת  ,'4ססשח ,מקוס
"גיףס
%ת גרת

6לן
~tSh'D
'עקב !מוו
שןשש
מ45
ס ,גמעסעעועיס סעפ"ק (נס ,סלית 'עק3פיטעיס' 611'1ר 6:תק"ם) ג!עגי תוס' מ':15יס ותוסמח
פ %ע
;
"
ר
ס
פ
ו
"
ל
י
ב
,
ת
ר
ח
ל
כ
ק
ע
י
ן
ק
ר
כ
נס'
'עק )3וקיטס
גרביו! מחתקולות:
גואך פנה ,5מו7י ס'(גס'
ירשל ,ג'ת 15י ,פוקסספוקי,ללקיטי סג6וגיס (כס' 3להע יעקנ) !ינוגף סר"36ן גמס6
2ףר 4אש לש,
(נס' 'ג 5יעקכ) נטע סעמ!ע'ס ,כתר תורס ,תוס' סריס .מסר"כ נרמיון ,לרכת ר6ם,
יגויל:
פ
י
ס
t
t
'
S
h
מיק ,ברכת 46סע 3ג' סמו ,56מ" סר' ר' מפס! ,פרמי גסוגס פעסס חי',6
רכ ,6רפת מיומו חקגתן,
תצת ,ג'ת 5ו' ,מסי"ס סיף ,טפ 'ם1ע,ת! ,חס כג'לים ,רפנ-ן (נס' פסררינמרים) קיקי:ןויונס ,פגהת
ק"ן*פרירש ,כתוגתיוסף ,פקוס פשקי ,מע"ח ,כ7ס סקרן ,סכ!ת יעקכ,מ '.פסר"ס ג(6!6גר ,לא' מר"ג6נגי45
פגי גריס ,קדרידור5 ,ף.וחן ,ולעידחק,ים סת:794
ע!סזיעם3 ,גע6יי ,56פ%סיס,
8ב*מ *fftb 4ספסנס4 ,תחגפי' סגיפ סטכן ,פנןגגוליס ,מסמס לוקס ,תו-ח PW1 ,סטותן ,חק נחש ,סרור
גסוגש פעעסחייך ,גוס 'דושת! ,חס שעריס ,פטרליגמל.ס ,קיקיון 7יו:ס ,פנסיטנס ,מתת כסן ,פר
ירול ,לק 5ף ,פע"מ; ס7ס סקלן ,פסר"ס ג:6!6סי ,ח" סל'ג שגי! ,ת '.מסריט"ן ,פירך דכ' ,6פעיסוסף ,פקך
ס4גשני יטעהקימ זוד! ,חס 6כיליס ,עוות ג'טסף ,ני
ע י5תק(תי' סל-ן ליס 6-3מדו-כ לי"6ו) יד טסף
י (ס4י 'llh*hתקפ"ט)יד סמ6יל ,גנז' כסו:ס ,נ16ן5כ ,.לעין מכעס:
46 ,סו לכ ,6למת ספוח! ,מס יסוע!ת ,רפ7וגי 3תפוהיס ,עלס ד':1ס,
זוזןיופן חן,וע' סג"פסעפי
,2"2
3קק;*7י elpn ,'4ספאג פע"ה 4ס7ס סקלן ,פסרזי סקיי ,גנת.כל ,!6נגון6לי6י,
י
פ
ךכיס ,תי' סיר
משלוס סלוע גסע מעע!עיס ,כטפ"ק (וכן ע 5ג'סריס ס6חל1גיס גס'ס סמ6ילי)חי' לגמ"ס (בסיסיין( )6:ות"
5לסכ6-ג-כס"גמשכב"o'1tshiSוג:ר6ס מסטפ"ק 6PIPtס-עסע-גוציית1:ינ פוו"ת לס"ס מס-גולפקוהת"ס):
ע"פ (לס' כס תייס) 9לפ,hnetln %
ן מכפיס,
שנחדרין,לית תה יסר סכן יפ-ס!,כי
מסל-סלע
 .תי' ר
י
9יוי,9חיית ,רפסספירי
כי
 ,וסו ,ורע עמק
פג
ל6
:ו
יף ,ג6ר :כע ,פר דרור ,ניח4י ,פקוס ספ
כמש"ע סזס סקלן ,עכס 7יוגס,ג5ח ימר ,56מ5ךמוס3,עיחייך ,נטע פעכיעיס רפ'ס) ג'ת 'עקכ (סתת):
י
י
(
ושבלת% ,ת ש ,פגזטתגתן; ,כעס עילס ,לפת ספ61ן ,חק גתן,
ךע5ס,
טסריטבניספי(ש7"6גקתפ'"4נ3 ,),פטלןי ז,גס:,פי
פג"ע מי'סריי,סיכר6יי ,געע סעכ!עיס (תיס' כגן ריעעו) 6ו
עק
ש5ח
9%יספ ,תו"ע רמת ! ,Shttcרע '
י ,ג'סימיעהע,
קשבדו3ווצ ,פעכסח" ,6קרסידיר,לייט חך,יורייותתעין
י 'eih ,יסויכ ,מז זלות ,כגת !5י ,ס3סס פיגיס,
לן
תס
ג 7 IttPV ,e*'Oihעגס ,פיתת(כ
מסררי נפריס,סי
טדיחס ,סג-י ,תי' פסל-ס ג:6!6ט ,.גע' תף ,6מסר-ס גרני פזילות לתן ,פפמס
י
ע
סליג 51ח" סר"3עוניי,
.vrbגעפ ;עשפיס ,סר"י פ'ג6כ(ו:דססרקכקיר ועחש5יו*7קפיי)ויצ"ו ,יד יסרס (;6כtp~tiha '1:תקע:)1.
וייהש* מהעפזיזילקטתרי"ג) וסג-פ 11ש 1פכסש'1ן:
:דפ9 ,יח' כצעק פפ:ס 4 ,htwיח חן15 ,רייןחוחיי ,פפ:ס!.ריקין .נישקי  t5h1DCטס י%%ת,
עשש ,י'
באויל ,פע"ח ,סזס ס6רז ,חי' פכר-ס ג:6!6ס' פסרי"3ל
,
ף
י
ו
י
"5לןוימ 9רדריה יהולם
9ססלורי-6כע65ג:גיי5ופיפתסרה-טייססלןי,:יחסמתריס ,עלס '7ו:ס ,פרכתמכסף ,תקלי5כ ,סר"חוןייר!מ.5סתר("סיקלי
nPIWנזי ומוצג יתל סגו ,כמוןמכפיס .כגן נ13ריס ,סער יוסף ,חק :תן .כורם נכר ,כ6ל בכפ,כ"ת 5וק
י  16סרמ"ס) חפן ס' ,סי' רכיו יס!טץ
פרטי שרסע ((פסריס 6טע5פי' 6וסו %פסר"ס סוזר1ססיו
תר-ס):
שבווט (!נז":ע7ע1 7,7כ5פס ,דרך חיוו ,סדםסירו,
ך כלס ,פרסי פרטין ,חסוי 6טת (חי )6"7חסוי לכות(לי3יש
י
פ
יפג"ן (גרפס סגת  (~etgוטת 6טת(ילוכ!יס תרצד) מדוםבפילי ,מגן קנוח ,מן לכות:
כשלע* פגשתיוגף ,פע:ס לויך ,ר6ס 'וסף ,כער ממיס ,מיסו רכ ,6תוית ,רמת כט61ן ,חקגתן ,ולע יחק

יני'גי

6יי"

f'D

יי
חי

ייימ

יב

12
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מפרים

מערן ,המיד .חי' הר
הרא"שא:ב"ד .הוספי
קיניו
 .חידושי הראב"ד .חידושי הרויה*
תיספי הרא*ש .הרשב"ץ:
חידושי הימב"ן ,תירושי הרשב*א
נדה-ולא נדפסו כולן ,חידושיהר"ן בם'
תורה השלמים .רמוי פסקי הרשב'ץ .כל
י הרנה
זה נדפם .ורוב בכהכ ראתהעינ
מחידושי הראשוניםעל הש"ס .באופן שכל
אחד מהגדולים שראיני לו חירושים על
מסבהא אחת על הרובהיא כהב עלכל
הש"ס או רובו .ובזמן רבותינו בעלי
ד
י
מ
ל
ת
ההוםפוה כל אחר סהנדולים כהבתוספיה
יררשלמי דף קע*ם ע"נ.
על הש"ס .ומכאן תראה דבצרילן מובא שתיבררבייוחנן גמרא על ארבעתסדרים
מפירושי והוספותוחידושירבייאהאקמאי
 .זרעים מועדנשים נזיקין ימסכת נדהיכו'
ו
נ
וברוך ה' אשר לא עזב חסדו וזכי
ר
ב
י
ח
ש
ו
נ
מ
מ
.
ש
"
ע
ם
ל
ע
נ
ו
ר
ו
מ
ל
ה
י
ירושלמ
לאירושיהראשונים .הנז' שנרפסה ועם"ש נם על סרר קרשים כמו שהוכחתי בח"א
הרב יש"ר במצרף לחכמהואין להאריך :ות"ב .אך סררקדשים נאבד בדוראחרוןנ

שחת תפילין .לימוד בל המשניות אוש וברגידל
וקבלה בידי וגו' נ*)מי שהוא בקי במשניות.
וצריך להיותבקי בגמרא ובפרפ באלו
~
ברכות ענין גדול .מסכת שבת ענין מפואהרפ.סכתוה
מסבת
כתובומ כולל כל התלמוד .מס' וילין מס' ע-א
מסבת נדח בלל גחל .זהו חורף אמרי קדוש ביופ
ציותי עלבכיו .ושם האריך בלימוד חדיבים ע"ש
באור
ך .ומ"ש שקבלה בידו שהבקי במשניות וגף.
כןראיתי בהקדמת ספר מזון נ"ום סדר קדשים
למורנו הרב מר קשישא כמהר.ח נחום ז"ל שמצא
במדרשתלפיות משם הרב הארשיז.ל .לאחר פטירתו
של אדם כף ע"ש .ולענין לימוד חח(מוד עיין
בסמוך אות ז"ך (עיין בקו"א) .ועיין גחשובות
מגאונים כ"י סי' שי"ג:
[גז]
כתב הרב מה"ד

1ננרנב 2הגאון מהר-ר שעפטל בן הגאון הרב של"ת
בצוואה הנדפסת בסוף ס' יש נוחלין דפוס
אמשטלדם ,לימוד גמרא ופירוש תוספות חיוב כמו

תלמוד ייים5מ*

נתכו גורי ס6ר*י ז*5

ססו 6וגו' .ולפנים בישראל היה
פי'

הנ"ה מנחםציון

מבי"ס כיף ,ג6ר כגסו 7מכק '!6עור,ק.ק.ון :1'7ס ,פנתתגסן ,מר 7ר1ר ,גזת! ,.1מיי מסרי' סלי ,מת טר'3
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ג'ין!יון 7ס"ו):
(רכג )6-טסלת
בכורוה ,רמת כמע! ,ג'ת)וי ,מקוס כמו,!,מזך 6,(eisן קדכיס ,ס!כ1תיו.ט (,6ג6ו:),
ערכין ,גגי כמ ,!61כרכת סוכת ,רמת שתויג חק נתן ,ס7ס סקרן ,וסב סכסן6! ,ןקיבוס ,סעפ-ק:
י 6נן ,חק נתןן וכב סככ6! ,:ן קדרים ,כרכת ס31ח ,מתן נסתר:
מעילה.טוי
כריחות ,גרגת שגח ,רמת  ~ihtncחק נתן ,ג6ר כגט ,וכבסכסן ,לכיר 'עקכ:
תמורה,ג; .כמוץ! ,גרגת סונמ ,פשק רתוק ,רמתטמ61י* מקנתן ,פט.ה ,מתןנסתר:
נר תמי? (נתנגית קטן):
מדות! ,שן חכשס165 ,קיע'ס ,ומג ס;ס4מזך
תמיד ,גחנת ס,כח! ,טן ת;שס ,כ6ר פגע (קר6ג"ן):
קנים ,חק נהן,תי' סריעגי( 6תיס' סד"6כ)  41מפורכת, ,עיר ק:ו ,נח5ע 5כ':,
פצך עיף ,b~U teejn
נדה ,המס סטות* רמתסמוקי ,חק (תן ,סדר ,טסרס ,מקוס כמ61ן ,מזך
) DVמעט1עיס (ת" סריטנ")6מי נ7ס מתן גסתר:
בא) נס ג6ן סרטיגרע ממעתיק "3י סכמ.ט  6!1מפתקלסגן סיחנל ככתנו ואסיף סאב אטל ט%גסי אל
ר -6 prnontע גנשמ רק גסיוס מקת וכגז
(חכמים (טו6ר 6:תק 1*:זמ"ז ע1 )6-גר!ו:ומקי
ספ
וקלסגידי כ6י:ו רופס פגי נ.ס:סמ: .סו" גק' כמדלות וגו:tfftt ,קכי
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 o)~tAכן רציתייס' חון :חוס ס' קדכיס !מוריו סרכ 1ג6! '1חר פטירתו ס6 5דס גטד(ין פתו !ג'ס:ס 5hSWי5
ומגט סי!י!סו פין עכס וככק1ר6! 6כר מביכ קן6ת מכוס מימיך 6ס 16מל (וס :מו 61קותו מניסגפ
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נוגות סמם:ס וש"ס תפכר כמ:ס !חמו  Pt'~thמאס וסוך גנתן מטתי מפך ט7ן ס!%מ
י!ס וגו' ע::-
ואולי נסכי! וט,גס כחרוד כגלי!מריך ע! סירוכ!מ' 5:!1דשמסיס כמנתו גכ"מ (וע' כנת קמ"ס פסחיס
כחוכות ע"ס נ"מ פשט וסהדוין ג-ד) סרמ OP'~ 3עקרת סג'ת'ווסע 6107 (.'.מצוחר גזמן וס!פ'גי
ם
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מ
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ר;ורדזילקיםכ"י .הביאו
'בירושלם*מרבינויהודהבריקרכמ"ש [(ת]
פי
*י :
מנות
ונאבד
הרשב*א

נבי ובשנת ע"ת

בתשובה

צון נתעורר הרב מה' אליהו מפולדאיחיבר פי' על ירושלמי מדר זרעים ומם'
שקלים .וזאת לפנים תיבר הרב מהריש
יפה ספר יפה מראה על כל אגדות

ירושלמי ונדפס בויניציא ,ועוד נדפס
בברלין בתוספות הגהות יופי מכלול
מהרביחיאלמיכל אב"ד דק"קברלין.ובו
בפרק נרפס עור יפה טראה באמשטרדם
עםפי' ורע אברהם וכבוד חכמים ,וספר
אגדת אליהו ח"א על אגדות ירושלמי
למהר"א הכהן ויל .ונדפס שדה יהושע
להרב מה' יהושע בנבנשת אתי הרב
ננה"ג פי' חלקהריניי מהירושלמי על
קצה סדר זרעים וקצת סרר מועד וקצת
סדר נשים וסדר נזיקין ,תדפס
כבור חכמים על אגדוה ירושדמי
בפני עצמו .ום'עיר בנימן ח"בעל קצת
אגדות ירושלמי סדר זרעים ומוער:
וזה שלשים שנה שנדפס פי' על מרר
מועד ירושלמי מהרב מ' דור אבד'ק
ברלין וקראו קרבן הערה והוספוה
העדהיושירי
קרבן ,ואחה נדפס עודקרבן
ושירי
ק
רבן על סדר נשים ונזיקין
י
מ
ל
ש
ו
ר
י
ה
מ
נג) ועדך נדפם פני משה ומראה הפנים
ההרב מה' משה מרגליות על סדר נשים
ונזיקין מהירושלמי ,גם נדפסופי' הבבות
טהירוש' מהרב מ' אליהו מפולדא ,באופן
שעתהאאיצשלנו,בידינוסרפרי'קדשליעםל הייושלמי
הנמצ
כי
:ירושלמי
מה
שהיה לראשונים נאבד

הלוי י

[נט] וקלפיות חיבר הרב מהר"א כחן
מאות ספרים ולקם חידושים והקדמות
וידיעות ונדפםעל סדר האותיוה עד אות
כ"ף .ושמעהי שהרב ז"ל לא חיברו בסדר
זה .רק אחר כך בעת הרפוס הצו לסדרו
 .והרואה יראה שאינו ממודרכל כך נה)ו
כן
[ס]ף;כמדנזן מכונה לרבי ישמעאל בן

' כ"ג ,כ"י בקבלה,
אלישעני
ונמצא מחובראליוקונטרס מורה' .ונדפס
בסוף והר חדש דפים קושמנדינא:
][bDרצכמןרןן מ
ידרפשסתריבוותינו ושל,זכיתי
וה
סוף שם
ב
וסנדולים ח"ב בס"ד נון:
[סכ]כז'דןףצמידמזנירו ם' ארחותחיים
בכמה דוכתי ומהם דף
י"ז ,ובדף מ"א ע"א כתב שחיברו רבינו
ראובן ברחיים:
(עין תוהת יתריס):ח).
[סג]D~Dn
[מזן ר;מר דבורה מרבינו מהריר
משהדורדוביר"ו
להתנהג האדם במעלות המדוץ עליונים
למעלה,וקצורו והואבסיףם' חסד לאברהם
מתה ונתב הרב סדר הדורות מובא
בהקדמת שעריציון של ר' דוד מעבלא
ז"ל ע"ל המר כהב בם' תמר דבורה בי"ג
מדות מדה ד' ,עב"ל הרב מה"ד .ולא
הוה צריך למיהדר אפהחי שעריציוןכי
הוא ספר נדפם בויניציא לרבינו מהר"מ
קורדוביר*ו
הג"ה מנחם ציון

מיעים

ו

נס 'זום ד!סורגו סל 6זם 5י(ו מרנים כ-ג גמ 1גער ס6דס) וכפרט זמנינו כ-פ מסרגתו  "Dhגגכ!י כגסס
טקופות ז6קסיז תגמוז  eptPטוסט 3ו ,ומשו י! 16סדגריס8 ,וי מיל סוד!  6(1גוס דת!מ,ד תקע 6ו טוטם גתג

נב) ו(.ט ס!-ס דגםסידגופן רם'גס" (ת! 6פי'י
ירוס!פ' !לגי.יעקכ לפריס *1ן ופס0ס5ריךסקריי סג"
מידוע (כרר כר "6קליפס 1ק!-ס שית סס Os? 61ור,ס דרס-ג
3ק' גירו(:פ' ס"ט ,סכוא.דמ%ק1ס '6
טוך (וכתנו סקס(מ6 6,תוסיר!01ת"!1 .ס פעין  esn: D~th1 13מת:ו 'DSרגע פרפר וס,זס",נסתיתמד
חר,3כ'ן ת!%יךי כ-ס וכיס כגורת י-ת זכר :ctP
בג) וכס' מס"ט (דפם סם קר6ק 6ס"ס ילוס!מי טס סי' ק!ר :ודע ! '%וכסתוגינו !קלן 16ל.פ:י %מס" פו
סדרורייס ושטד ג"כ ופ! ס"ס גורת (ר-ע סירי(י6וו %ג( 6!:תרסיס) וגעת :דפס מתף סירוט(מ' עם ג'
פרנסיםיקי'ס 003חי' רילג-ו !ח" 6ות:':ו  fnhtגו1ין 6:פס סתפי' וטס קות סג"מ ס!' נ-כ:
י 3ס%ח'ס תורת סץ:תס 1סוכ!6פיןסי' ת"ו וכפ :":כ?קיתתו
בר) 86טו הקטו רכינחוו"ליטקכ 3ר'3סח'6::י!קלי 16סקי
טס-ת
מ
יוחד (1קר 6כסס תגזוז תופס ס-ם :תזק כבת"י כג:ו' 16קססורד וגי סס
מדרסי
h) ~o
'h
כא
זס'! v
( qiונס! 6ככיר ס"  hinsככ"י בק"ק פ 3.תת"' %וגר ספריכו)'6מידידי מ-,ס 6ן ',קלפן ":י
:
ו :מ! 6כ"י סדר
'ffjוע'( 5ות י"1ל !1631ל  'DOסנכיר גי!:כורגפירי
יק"ר
ן
וס
בה) 63ת' לפתרג6ן דגס"ס סכט פוסר י(1"1יפת מרכס ס%:ט1ת פדרטת!פ.ות (וספ
י6ותמישן ג*ז):
נו) ונס לר"ג כן סקוס סו 6פכוגס,וניפט פסרוג פס פי' לת 6-וררי טפו6ל'כיגע:
בו) ופיוחם לר'יספפיל לר"מ וכופ:מע גפ:יס מספר:
*ח) וסוף לסריג"רוס5רריפויים אדפס ~ hslhtטס סג-סיח":6
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קוררוביר"ו זצ"ל איך יתנהג האדם

ספרים
אנאדבי אליהו נעץ מ'56יפ
ס *15נח:)64

במדות עליונות .ומקרוב נדפס פה נס"
ליוורנו ומזיה בס' חסד לאברהםז"ל [סם]וענחומאשמניריםהראשוניםאיש
נמ)

בסוף הספר הביא קיצורו וקראו בריכת

אברהם:
נדפםבויניציא שנת
[סם]ןעכפךצ
שפ"בו והוא ס'כוללן
אהלי תם תשובות הרב מה' הםן'יחייא.
ואח'ז דרך המים הנהת הרי*ף ומפרשיו
מגדולי עולם ומכללם הנהות רבינו
בצלאל ורבינו האר"י ז"ל שהיו בהרי"ף
של הרב מהר"א מונסון תלמיד רבינו
בצלאל ,ואחר הנהות הנז' מיומא דפםקא
לטה' יוסף שלום והוא על דברי מהריר
תם סי'י"ב כמש"ל(עיין מס' יוסף ם15ס
כס* .)6ואחר זה המים דעים להראב"ר
ודעמיה גאוני קמאי ומאמר בלדאילהרב
וקן אהרן .ואח"ז כללי שמואל למהר'ש
סירילייווהנהת מפרא והנהה אבות דר'
נתן* תם ונעשה טוז"ד בעדי עדיים
ונם האוה לעתים:
[סו] ךצנא אליהד נ' מה"דידוע
נדפם שנת
שנ"ח ונדפם עם פי' רחב זקוקין דנורא
עכ"ל פ) .וקשה עליו מאחר שהוא יודע
שספר זה הנדפס הוא תנא דבי אליהו.
איך הסכים להרב באר שבע שאינואליהו
הנביא כמו שהבאתילעיל
במערכת סמך
(עיין סכר מיהו רכ )6סא):
עור כתב שם בסה*ר וז"לבס' שנותחיים

ישרימ

רבי

הנחומא שבידינו* במ"ש
בשה*נח"אלעילדף מ"בע"ב(עייןתסר"ר
יסורס ענ6ס דוס וכן מויעת וכו' נם*4)6
וכהב מהריםדי לונזאנו ז"ל במעריךדף
מ'ה כי זה שבידינו הוא ילמדנו ולא
תנחומא סב) .ומדרש הנחומא יש ארוך
וקצר .והקצרהיהבידוכ"י וקצתמהארוך
והוא השובמאד .עכ'ד הרמד'לז"ל:
] [WDןענזקןבןןךן אל (עי' פ' סמ561
%6ג6ף נפשק):

א כה
[ע]רעני
סי
בתקורא הדורותל'שממהירחי
ו
לבי הלוי מימן
לה"ר ישעיה בר אבא פארי .ועל זה
השינוכי מחברו היה בזמן הרשב"א
והרא"ש וה"ר ישעיה הנז' היה בזמן
הרינ"ש* זהותורף דבריו דף כ"א עש*ב:

י בעמי אומר כי מה שהזויג על חרב מהר"י
ואנ
הרב הפוט אשר הובאו דבריו 9ט  n~lvsמהרש
לביתהלוי .כי הרב מהר-יהלוי כהב שם דט'תביא
לא נמצאמסא,צלו אלא דאייתי בידיה דברי הפוסק
שהביא
הניא ופלפל בעבריו כאשר יראה

הרואה שט:
ך יש להרגיש על קורא הדורות והו"ל להקוות
ךרצ
ואיך כתבו ימסגר טפר התניא הוא הזר
ישעיה .והרי בס ,הניא כתוב ואני הסופר יחיאל
דמוכח דשם המהבריחיאל וכט 94הוא עצמו:
ורע
ך ימזח הוית בשו"ת הר-יהלוי גטהזעני כצג
.ר"י גר אבא מרי ולאפיריו רבינו
ישעיה
והק' מה' תנא רבי אליהו ופ' .לך
אליהו וכו' ע"ש .בר אבאמרי .א-כ אפואזו היאויקשה על קורא
לך והרב הגדול תנאדבי
גשו"ת
ת
ו
ר
ו
ד
ה
ותם
ב
ת
נ
ו
הראי גין
כי
מהע"יהלוי
וכנראה דלאידע שכךקורי
ן להרבאליהו הרחובוג ואיהו כיהו טבריה הר-י ופרושי קא
ן'
ואם ידע מאי אתא לאשמועינן מפרש אחורי חר*י אשר חזה חזוןושעית .וזו הזרת
 .ואם כוון לגלות זה במה קשה לאוקומי אוקימתאכי חיכי דליעגר מצותא
ופה
ה
ז
ש
ו
ר
י
ה
עמיקתא ומסחרת-א שהיה ח"נישעיהבזדןהריג"ש.
שסיים שכתב שם והרב הנדולסה'אליהו ובכנוןזו אמרינןקיוט שסרך גם אתההר"י דפירושו
פרשת סצודע .מתם הדברים ואעיקרא ה-ר ישעיה
 .וחוס לדינא נטו הרש עלה הקר
אינו חידושנ
ישעיה .והרי כמה שמות עלתהמיו.ד שגירבח:

חיים.

א"י

הנ"ה מנחםציון

ותו

גפ) כיתו (פתות (ט 0טל' !יוןיסוד.עג
ו '6ך כסרגם (מסל 0ס גסכםפיקות ספ' וגרפס כירו~0ס (תלש(ן)
עם גי16ר %ת 6-ככס 6פר יוחקותפיות 6סרנ :ocnl
ס) ור"%י06וגס ) b'iu~ttכגעתובח"כנפליגתן.ו טספי' להכ הו'וכן גרפסג6יופיר טס פי' 6רו יסלל
 ,')hihDוגן ) eD7ג-פ טס פ"  gipיצועות יטקכ וכעת ג7פפ פס ס" פילי  tth~i'1D h'lS 06תקדשיוכן
עס רמתיס5ופ.ס:
סא)ועתי-ס לס ל"ד ע' 6וכתוכנת  D*pע"ג 1סמ'נ (לוין לע"ד:
סב) ו6ף 7כ6פתגן סו 6גס' כפעריךעי
ך תגחוט 6וסוכפ!סנגריו נס נטרך ג" 6ט*6 0ו(ספקדון סטרוךגע!1מ
ע ) he~lpרפ"ג) וו(-
ס ע 0-וכא בגט כוס (ט נפ"ם מטר סס סתגחופ 6דפוס
ערך 16כ6גריס(ירי
ב
י
ר
פות ת:ת,פ 6סו6ס.ניספר:י,סריסייקוט מנג'ר כרסס מקופות  1'6פספרסרי (פסך 7ס6י (הי 67ק '6ומייח671
קב'", ,מוג מפס מגממו יצת-ייפו מתו סט גילור וע"ס לתיק ,וסלית סס נסק7מס 7סי' גמת כיסי
סר6כו:יסג' מפרת'  hDlninסקריך וסקלמרכי ס'ספסהי'יט7גו ע"ס צ"ע  6!7סל 6ג;6ת גס גסס סער,ן ט,פ
ג6ן גרפו:
וכטת

י'

יזח
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מפרים-

ת

דועך
* להמוחעליוכי הנם מזורה ארש"ת ובחנם
י
י
ש
ה
ג על מהר-יהלוי.כי אטד הרואה בץיניו
יראה בס ,תניא ס"וי דף י-א ע"ב כתב רבינו
יצחק בר אבא מארי כ
י
ופ לו
שכתבתבמהשרה-חיזןהלוייאמרי
בשם
וכף והוא הלשון
יורק.
עמה
וכונתם במה שאמרו ר-י בר אבא מארי שכתב בס'
תגיס .היינו שבס' תניא כתב
משה ריב-א מארי
יעמוד לוי וכו' כמו שהוא האמת שכן כתב בס'
תניא משמו .אבל מעולם לא כוונו
שמהברמתאנריאי ][fipכם'
הוא ריי בר אבא מארי .וגם ר"י בר אבא
שכתו %גשו.ת מהריילבית הלויאינו רבינו ישעיה
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טתוך מה שנתבתי אתה תחזה דמ"ש הרב מהיד
דף קע-ט ע"ד משם צ דוד דרבי
"
יחהזר
ם"שלשלת הקבל
בר בנימין חיברס'תניא .ומשם
י
כ
מרוב ענותנותוהעליםשמי מחברהתניא .אבל היה
תלמיד רבי יהודה בר רבי בנימין ע-ש .אין לו
שחר .דמ"ש מורי ה"ר יהודה וכיוצא הוא לשון
הרב שבלי הלקט והוא מעתיק לשונו ממו כמש"ל.
ונם כתב ואני הסופר יחיאל כמו-ל:

התנינים טיי 1סיר
מה) גסס תנע
גהת) :

כאור חשב קורא הדורות .אלא הוא רבינו יצחק
והוא הרב העטור .כמ"ש בקורא עצמו דףי"ג .וכן
תראה שמ"ש עור ספרתניא שם משט רבינו יצחק
בר
אבאעםמאארחית.שככתהבןוהקבוסרפאר בשמבקלויט הלוליקטאיסנוימןמביר"ךג רבים להרב מהר"ש וימאל זלה"ה בן
אלא פ
רבינו מהרח"ו זצ"ל כ"י:
משס בעלי הדברות שחיברו בעל העטור כידוע .גם
לשון זה מהתנ
ימקורות חכמה קונם'
קלרהיא שהביא מהר-י הלוי הביאו מרן [עג]
ב.י סימן
.משבלי הלקט בשם בעל הדברות:
נדפס בויניציא שנת

[ענ]

ףעעלדבמדון וץכנכמה פילית
וענינים

ףצעלןכחךרצ

תניא כהב הרב אליהו זומא בא"ח סי'

רציודחיברורבינו יחיאלבן ההא"ש
אחי המורע"ש.ואיןדבריו נראין דמעולם
לא הזכיר הרא"ש .ואם הרב המחברהי'
בן הרא"ש אין ספק דבכל ענין הוה
מייתי סברתאביו הוא הרא"שובמו שכבר
האריך בזה בספר קורא הדורות דףכ"א
סג) ךהרב הנף נמשך אחר מ"ש בהקדמה.
ועיין עור בספר קורא ובסדר הדורוהואין

התכ"בוהיא בשמות וכו'סי'
 .ולזכות את
הרבים שלא יקראו בו כלל ואסור בבל
יראה ובל ימצא .באתילהודיע ולרמוז
מ"ש הרב החמיד מהר"י ששפורמש
בתשובות אהל יעקב סי' מ"ח .ובציצת
נובל (דפוס חדש) רף מ' ע"ב ודף ס"ה
ודף פיז ע"ב* ובספר הורת הקנשת דף
כ"ו  tatpודי בזה:
מאמר להרב מנחת
נעי]

רצערךננרין

להאריך .ועתה ראיהי בטפר ההניא דף
כהן ז"ל* וקיצרווביארו
נ"א שכתבמורי זקני הזקן ר' בנימן בל הרב פרי מנדים בפתיחת הל' תערובות
ר'יחיאלע"שכיפוםקרימונה.הרי שוקנו
ע"ש:
ר' בנימך ואלו היהבן הרא"ש היה זקנו [עס] ףעם8אררצ הגרשוני ושות
ר' יחיאל ,וע"ש דף כ"ה שכ'ואני הסופר
להנאון
יהיאל סד):
מ' נרשון אבוד של מיץ:

ידע

דמ"ע ב* התניא בכמה דוכתי מורי הרב

חביבי ה-ר יהודה וכן ואחי רן בנימן ובו*
הואלשון מועתק משבלי הלקט .והגם דזמניןמזכיר
שבלי הלקט או ר' צדקיה .בכמה דוכתי כותב לשון
שבלי הלקט ממש סתם .וכמעט רוב האי ספרא
התניא .מאיו לוקחה ואת הוא הרב שבלי הלקט
כאשר עיניו יחיו אשר נמצא אתו שבלי הלקט מ
"לקים (וצריךל,ופש במה שכתב דף נ-אהנד"נמצא
כזה בשבלי הלקם):

[עו] ךעפארת ישראל (ס*"י מתיי

[עז]רעפארת למשה נדפס מחדש
להרב מה'
משהבן בתו של הנאין הרב
העשלז)על
ף והת"ז והש"ך ס
טורי'ד ובית יוס
תפארת
הג"ה מנחם ציון
ל
ל
ס
ו
ג
ל
ו
ס
.
6
י
ס
ו
ד
ו
ס
סג) '6ן וס תפיסכ.כ 6חר סרוס 1סע!יס.טמו מ1ד
ם
ס
ו
י
כ
ס
ך
י
ד
ו
) t?tPבו
ר'ע:ו1כתד1:ותפיס'6ייתןיוס כטדיו
י,
רכ
6
יו6ף נס כדרר 1ס
סיירו
י תוקל h)hפ,
מיוט סע!"ס ו%כוכירו נסתםגי
וכמסולריס ח" 6ג5יוכות ע"ס 'S,ht ,סיקר סר6י' ט %ססכי 6גגמס מקופות דכריס ססס מתנגדים בסי' בכיו
סר"6סו"! כמו גכרס4פגי,ס"ג ד 6%זוללי1ס סגפוריס ע"ס ס" פ' מיסד ממיס עור 4,6ת ס" תרי"ג
6נ'1
י
ר
י
ס סעפים:
ע-ס ו6ך גס פוס6ין מתירס  11'iDVגעת גס כט,ר:י
מסני גסס ל' סימן  16וק:ו
יסי' וקט
וע' 'תיש וקנו ס" נקלק ט"ב
סד) גס מ,סיק4פז16י

י

פקי
סוף):
מוקי
סה)וקני %"1ס' סקניניס ופקופו
כ16ת ק'(וט' סס4ק סטת '-ומס-דו!ט'! נסג-ס מסי-ם):
סו)יו6עו
נצפית סספן'ס:גסס"ו
* הדס וט ס' סע"ט גק"ק גו' %וסוף 1סר' ים"ל פק:די 6ופ-ם וסר גסטות
יד
6ות ת' סס ,ו6ך פ-ם כמס ס' 6ס' 1עקג ותולתסקסיות ספל סינרם רק ען ס' גחי:ת סדת ספ',חס נ'כ
י %דגרקות 'ותר טסל6וי :1ן !' 6ס:ס )16 Sffp,ת -!'5ט) ובמטס פ' 'ודע  06גשת ממס o'hiv
פו ססר:ס%
מסס קד,ס ו:וכעיס פתקיל (5הן:
'
י
ס
תתר
'
ס
(
ס
י
נ
ו
ת
כ
ג
תתמו
6
ד
ר
ו
י
ס
ר
ק
ס
י
ו
ק
"
ד
נ
5
גס ט%
סו) וסח וכד"ק  h)sb19וספ"ך תקי-ט) וסג"מ ;רוך

יעץ

י.י

יו
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ת

[ע"]רצפארתלשמואלמהגאון מהריש
קאירינוברבעל

ברכת הזבח קצת שיטוה וקצת השנוה
על מהר"ש אירלש בחי' הלכוה ,והגהות
עלרובסמקי הראש והגהותהמוריםוב"י:
(ע 5ot~lnpיעקנ.
][PD
" ת'יעקככסג"מ
(עיין
5ני כחק):
[ס]רצמזלרצ כל פה(עיין מיה ימק):
מליצה יפה להרמ"ז
][heרצכ*רזה
זלה"ה:
יששכר(עייזסיינ*זנה"ב):
[פג]
[פג]רצקדןפרפרים חיבר הרב מהריש
בן הרשב"ץ בדיני
שטרות ונדפס בליוורנו בסוף ספריבין
שמועה ומאמר חמץ לאביו הרשב*ץ.
ומהר"ח אלשקר כהשובותיו סי' ז"ך קורא
איהו הקון שטרות לרבי דוראן ע"ש.
ורע שכ' זה מלא תעיות וראיתיו בכ"י
מתוקן ויפה .וברפוס השחיהו בחסיר
חליף יתיר םח):
וכקוןסופרים חיבר מהר"שיפה
ז"ל נמהי שמרות
''
וראיהיו כ"י .והרב כנה"ג ה"מסי' ר"ב
וסימן רמ"א מזכיר עמור סופרים לריש
יפה ע"ש .והעתיקמכמה"ר משה בכמה"ר
יעקכ עוזיאל בשנת התל"ג .ועתה באו
על מזבח הרפוס פהליוורנו שנת תקם"ז:
][crוזכהךן כפךכנרים ימק"א מישרים
חיבר הרב החסיד
מהר"אנירון עלס' העמור ונדפם בקושמא.
ושם נאמר שישלו חביריםרבים .ושמענו
מהוקף חסירוהו ושקידהובהורה זיוע:
(עיין הס' טפסונות
[סו]ךןכז'ןן
נה"ב):
'
[סי]
(עי'י"
י 56כר55וגי

יזכנלרזישרימ

יזקדן

יי
ערדע

כמ"ק .ועיין תקוןסוסריס )'6פפי:
[פה]ףזקןניןזזףזך נדפסו כמה פעמים
י וער אחרן נדפסו
ע
פה ליוורנו כאשר נדפסו בקושמא יע"א
באחרונה עם הנהות הרב מהר"י ווילנא
ז"ל ונוסף במוף איזה פירושים מהרמ"ז
ז"ל ונדפם ס' כסאמלך פי' להקוניםעא):

][DDרצמוביתשובה
[]5תקובים ייקייי,

יי
דת
לתקני

(עיי סרמ"ע טס6ט

כחק):
(עייןמנסותסרי'ף):

[]65
יהגאונים .קבצם
כעמיר נורנה בס' יד
אליפז לכמהר"א גאליפאפה ולו מדרי"ם
על מדר הרמב"ם:
[5כ] ךצסנךוע רבינו גרשום ונזרות
קדמונים .בסוף השוב'
מהרים בר ברוך הארוכות ובספרהכיבו
סימן קי"ו:
[5ג] וזקנות הרשב"ץ ב ארני*ל
וקבלום בשאר קהלוה.
בתשובותיו ח"בסי רצ"ב:
[5י] תקפו כהן חיבר הגאון בעל
התפיסה ואכיזרה שפ
חדשתי כהן בכללי
ושנת מבית.
והוא ספר נחמדואינומצ
וי .קצרו מהר"י
בה"מ
בספראיריםוהימים
ת
"
כ
ועשה
סי'
פירוש עליו כמ"ש בשה"ג ח"ב מערכה
קו"ףעיין שם(עיין ק15ר תקפו כהן):
[5ס]וזר34ךבם דברי הימים ע .)3זה
קרוב לעשרים שנה שראיתיו
מורשם וכתוב שם שנמצא בקאדימי*א
אחת כאינגליטיירה .ובו בפרק כמעפ
שעברהיכלוולקטתי איזהחידושים טמנו.
ואח'כ נלאיתי לבקשו ולא נמצא:
ן על התורה נרפס
הו]רצרגדםיונרז
ם
י
מ
ע
פ
י
.
ט
ע
וראיתי
למהרש*א
הנ"ה מנחםציון

י

ווי,

י

יטד1בבים

הקון שמרות

כטסט)גןפס

מפרים

ם

עט סג-ס 5ח' 6גק"ק

יי"י

י

עי

(תרג"ח) כסס ס' ססעלותי5פ'ק פ 5סלן פסל"ת כלזדה 6כן*ק 9ר6נ
SD

י"

:שןןפ;4,ן"ןינןיןןןץ;::י :י:4::::ן,,ןי,,ן,י'ןן;:::גביי:
ן

רצי 5ת":6

k'D

ן
ו
,

ט

ענ)גיס עס פי ,ק5לצי י
ם זוד גט"ס 'טקג טסנלגין מס' פ"ס *6-SDג) תתן סג6ח

:

ר

פק נלא

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

מערכת

ספרים

ת

~הרששא בתירושי 'אגדות ריש מנילה
כתב ומל ומקטיה אונקלוט הוה יונתן

אלא שלא היה יונתן חש לפרש התורה
או מפעסא דלקמן דמפרשא מילתא ולא
הוהטפרש רקנביאי'דאיכאמילי דמסתמן
עד שבא אונקלוס ופי' לרורו נם התורה
עכ"ל .וכד הוינא מליא לא ירענא מאי
קאמר דהרייוכתןפי' ההורה .והתוספות
כסוף חגיגה הזכירוהו שכתבו הרגם
יונתן כרכושתא ומלמנררא עדן.וכן הרב
הנמקיסיף פ"ב רמציעא כתב סיכויין
רב יוסף בניחי תרגם יונהן וכו' .וכל
מהר"מ ריקאנמי שהיה בדור הרשב"א
מזכירו בספר יונהן על התורה:
פנים מאירות בתשו' ח"אסי'
וכזהכ'ראידתףיל
ריע"א שכתב על דברי הגאון
הו
כ*
טהר"ר נבי'אל שם פ"י.ט שהביא מתרניםיונתן
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ה"ננחל של אשכול סלע של המהלקותוכן אינוס
וסחלקית וכיוצא הואכיטי והוא
נמצא
ול
ר"
שט וסתדואישכ
י ע"ד שם וכינוי .וקא דמי לשני
שמות ראיש או אשה .וגם כשקראו המקום פלע
הטחלקות וכיוצא בשעת קריאה צירפו שניהם
יתר וכן היתה הכונה לקרוא המקום כך .ובעת

"אן

שא חולי ולאדמי כלל* ואין מקוט להאריך
בזה רק טבואר דהדבנ'ם "נן' קוראים התרגופ
שבידינו על התורה הנז' תרגום יונתן,והרב פנים
מאירות הוסיף יוסר דהוא קבלה מהנביאיםחני
שייה ומלאכי ולאו דיוקא הוא מאי דדייק הרב
מהריר גבר.אל בתרגום נחל אשכול דלא דמי
לתרגום אונקלום ופירש-י וכו':
אינפרא ימייהטא דלישניה רהרבפניט מאירות
משמע דתרנום אונקלוס לאומפי הקבלה
אלא עשאו מדעתוכפירש.י טשאיכ חרטם יונתן
דהוא ע"פ קבלה טפי חני זכריה ומלאכי .ואם
זה כונתו הרבר קשה דבפרק ראשון דמגילה
מבואר דהוא מפי ע"א ורכי יהושע ומפיהם
תרגם אונקלום .וכנר היהבימי עזרא דמפורש
הוא תרגום וכן הי
א פ*ג דנדרים ושם כתב
המפרש רהוא מסיני .וכן כתם מהריי די ליאון
במגילת אסתר דף .'5הן אסהדעיקר חילוקו ש
הרב פנ.ם מאירות היינו שאונקלוס מפרש הכתוב
ממש משא"כ יונתן דמוסיף ענינים שאין להם
רט .,אבל לשענו מורה דגטשך זה משום דוה
מפי עצמו וגה  ~Dbנביאים:

גבי נחל אשכול דשם שני עיקר אף גיא חולי
 w~arכדברי מהריק-ו ע"ש באורך וז"ל ומ"ש מר
להביא ראיה מתרגום יונתן וכו' .נראה ברור
רריוקא דתרגום יונתן פ' שלח משום דק"ל דלא
נזכר שכאו למקום ששטו נחל וכו' אבל בהנך
פסוקים וכו' נקרא המקום ע.ש המאורע שם
וממקום תהלה ואח"ב שם המאורע במשם הזה.
ואין זה דומה לאיש ואשה שנשתנו שמם .דהתס
בעינן לידע שם המגרש עיקר שמו טה שנקרא
ותלוז נתינת הני ,וכר סכל זה לרעתי אין .לט דתך הא דקאמר הרב דתרגום יונתן של תורה,
להקשות על התרנום יונתן מג-ל דבר זה מקרא.
מפי חני זכריה ומלאכי ולא ירענא מנ.ל.
בי הוא לא עשה פירושו כפירוש תרגום אונקלום דהרי פ-ק דמגילה לא נזכר גבייונתן אלא..תרגום
או פירש"י עה) רק דבריו היה ע"פ קבלה נביאים .וע"ז אמרו מפי חגי וכו' ופכח דריגום
ןדרוין יונהן דתורה 5ח 1טפי נביאים אלא מפי עצמן
טנגיאיםחני זכריה וסלאביוגילהלנוריי
טה שאין לנו שום רם,עכ.ל .והרואה יראה שם ובהכי ניחא דלא זכרו בש"ס תרגום ריונתן על
בתשובת ה-ב פגים מאירות
י אלא בתרגום שהרגמו
הרבדגרי הרב מ' גבריאל התורה משום דלא אייר
הנו' ומה שהשיב עליו
פקם מאירות באורה מפי אחרים ולאו מדנפשייהו .ותרגום יונתן על
'
ל
ע
כי באמה פליאה נשגבה
מהר"ר גבריאל התורה קים5יה
דיונתן מפיעימו אסרו.
מנזכר רלא זכר כמה מקראי ק דש שהביא הרב ואספו להבי כי פריך מהא דאטרו מפורש זה
פנים מאירות דהני קראי ערו ערו עד היסור תרגוס לא משנן רההוא תונום יונתן דקים ליה
י שכחום וכו'.
שהניח .ואעיקרא בלא זה לזה כמ"ש הרב פמא"י .רההוא מפי עצמו ואיצטריךלבינוי
עור וראה ר:חל אשבול לא רמי לשם שני של אבל לרעת הרב פנים מאירות דגם תרגום יונתן
איש או אשה .דהכא בנחלאשכול ומלע המחלקות של תורה מפי הגי וכו' .קשה אמאיהשיס לא
יאלון בכות ובאר לחי רואי ורכוותייהו רמו הזכיר של תורה ריונחן .ותו אסאי לא משני
י על התורה והוה
לכיפי ע"ר מטל פ' הבהן או חניכת משפחה .רמפורש זה תרניה הייהת.

יש"ם

ניחא
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או

מערכת

ת

ניחא פפי דכית דמפי חגי ,כריה ומלאכי דשא
רכתיס
הרי אמרו דעזרא הוא מלאכי והיטו
בעזרא מפורשוהיינו תרגום:
יחזרנו לדברי מהרש"א הנז' דמוכח

מדבריו דיונהן לאהרגם ההורה,
והרי עינינו הרואוה הרגום יונתן על
התורה .ותו דהוא עצמו שם במגילה

'".ההן.ה;-:ינניזהף דמ

ספרים

מערכת ביית* (סייןונינו כרוךתלתיד דהי
סוקן כח"ק) .וחיבר מהריר נסים שלום
פירושעליו וקראו שבילי תרומה:
ן בתשרסי' נ*ז
תרומה .כתב מהר"שחי
דרוב דבריו או כלם הם דבר*
רבותיו בעלי התוס' עכ"ד .נכבר נודע
ר"י בעל התוספות חבירר
דהוא
לומיי
שמשון וריצב"א אתץ ושאר
תנ
של רבי
כנוההן .ורבינו ברוך עצמו מבעלי
ההוספות כמ"שבזבחיםבסוף כמה
י
ור
בו
"ע
דת
םב
תוספות ,ברוך .והוזכר כמה פעמי
כאשר קבצם בספר קורא הדורוה דףישו
ע"א .ובכן יראה המעחן שאינו צודק
לשון מהריש חיק הנו' ובודאייש טמר
כמה חידושים המחרש במוכו וברזלך

ואחר זמן רב ראיתי בס' קרבן מנחה
למהר* חאגיזסי' נ"ד שכהב דהרגום
יו על התירה מיונהן אינו
זה שבידינ
ליונהן בן עוזיאל אלא היא הרגום
ירושלמי .וכ"כ הרב נופיה בהלכוה למנות
ח"ב סי' ק"ג ומצאתי ממך לדבריו
שפ ככודר:
,הערוךערך מלמנדרא וההום' בע"א דף
ש
והוא []"5סי התרומותבדי חקם לרבית
י ע"ב כחבו משם הירושלמי מה
ניהמרדי תלמיד
שמואל
הרגום יונתן .ונמצא דהערוך מכנה הרמב"ןע"3סר6גסס")7כם*ש בנדפםמע'עפי
לפירוש יונהן שבידינו על ההורה הרגום (עייזרכיה סמו 36ססרדיכח"ג).
1by1ופטיינבקי
ו
ירושלמי .וההוס'זמנין דמכנין אוהויונתן באור בפלפול הרב רבי עזרנה
תי
וכפי הערוך זה היכושלמי שבידינו היא וקורא לו גדולי הרומה כידוע .ו
ף
יד
ראמ
נמחא אחרינא מהירושלמי .ובהא ניחא בכ"י השגות הרבה מהרב הגדול
דהערוך בערך גבלא כהב
מתםבוירושלמי אברהםרוזאניםחמיו של הרב הנא בעל
שעיר .והתום' בע"א דףנ"מ כה דיונהן מש"ל על הרבנדולי תרומה בכל תוקף:
פירש שעיר והירושלמי פארן ,ובתרגום
' [5ט]ןערדמרצהדשן*(עייר תסו"ו יפגל
יונתן שבידינו פירש שעיר כמ"ש ההום
עמתמ)נוגס 6יסר165
והואהירושלמי שכתב הער
וך .והירושלמי *7ס סרכ פסר"6י כסל) (יתו רע*מ):
שם פי' פארן כמ"ש ההום'.
ך
ו
ר
ע
ב
ן
י
י
ע
ו
בערך חם הראשון וכן מצאתי אה"ב [ל רצשב*ע להלמיד מדדכם עט3
 1כהבתי בשה"ג חשל
במוק" הערוך ערך אשן [השני]עי) .ונם
וכיח כן דלשון מערכה שיען (טיין רנתו ממפת כר סלוק
עמעה באומרים לה
תרנוםימיוחם ליונהן שעל ההירה פוכיח כה"ג) .ובאלידי תשב"ץ ?ל קלף בכשי
ו
נ
י
ב
ר
ה
ז
שאינו מיונהןב"ע' דלשונו משזנה מהרגזם וכתוב שם שבא ספר ליד
פלץ
והניהו .וכל מקום שתמצא ומנהו .זהו
יונתן נביאים:
לשונר של רבינו פרץ חלקם בדנים:
[5ז] מ' ו,וערןמה בדיני אמור וההר
ותשמע(.עייתי טרשן גל 5תת"1ס
ובז' לרבינו ברוך
סרסנ"ן חיגר כה":)6
הלסידריי בעה"ה(1",7רפ"ג).עי' בנדפם

,ש]

י
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ססוכ'ר S'rn 1ים ר "6ע!ומס דתרגוס סתתיחס גיג"ע גהרע.ר קו:סט:טיג 6גפ' !3ק ס:ג:הז כבס כגיס snfi
ף
מותו עב"!וג' עשו סנפן נע!תיכנת סמס(ס (ח-כ ס")6תסי ת",6ו"!6,גיכסיותיכשסטגעינ 6ם' תקן-סרליי
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מזך קיסטגטי1יקרוס ע! וכעיל פטרכורנ (,פ' סנ"ס ח"ןסיף סס'ז:
:מי
לק

עז) ,מ" :כס' מיוחמן רגבו סטו !,ססטרוי ע"ס  (.51ססרזי וכתוך ס' קנות קוגסרסיס (די ירוס*ס) גדטפ
תמו ג"כ ק':טרס :'6
ס"  ,hwtוצת 5ר'גג! 6ט7:פ מכית מוכר רש' תרגורג6ש די*
עת) ועב"ם ג'טץ פ"ר סכ"ד וס"1ת
 Phpctenכו 6פוסליישכר!"; וספץס"ר
י ל*ך 3ןע :גס:
*'
ךס:
יפסר"ס פלוטגג,רנ ומטמפו כ!'סו מתך שיגחו כפגול
עפ) :קר 6חסג..ן קטן וסעירכי
ו  V~naהל'p~siתיתר
ס:טסייס וטיט כסער מס' ( '7קריט: 6:,ט"ו) ספוק( סו 6טיפ:

י
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מערכת
זקנ]רזשובה( .עי מ' לנוסס ן' 56סקר.
מסרית !ניחחזן .מהו"ל

ת

 ~tsoן' מיג6ס .מסר" 6מדיגס .מסר"55 6מ.
מסר*רלסרן6ווכיכ .מסר*ר56יסבכיי .מסר"6
נגער 3גימן סוף .חהר* 6מ"ר עגחס ..מ'
לסריס 56נקוו6ס ורניס וו5תס נח"ל ונ'):

[קג] ןזשובה בדי
י
ןה,אינ נווניהואינ
יעי' מ' ונרסס
עוש (

סיכיגי 3חש:)6
[קז]כוי התשובה(עייןי
נמעמיס ג6ע
נח"ל):

][Opןעשובותהייחי h~hינינ
ו 6נינזור
מגסן .מהר"ר 6נרסס
6סר .מסריחקריקס .רכינו הכרססגןר.ימג*ס.
מסריס מוט .56מרס"ב '6 D.1htt1וכ' .ר"6
מרוסגכורג .מ' לסרן 6כיונ .מסריך ן'חיים.
רנינו 56יסו גןמגחם .מהר"מ.עוכייס .מסר"6
 .'ShtDbpמ' !6יע1רן' 6רה .6מסר"ר 56יסע
ג56יקו,רכיגו 56ט1ר 56וף .מ' בריס יסורס 3ן
סכ*ח וט5תס רכיםנט" 6ונ'):
(ע'ג6תיסנח"6
נהל

י

תרדפתהגאדנים
[קםהשובותיפ
י *1ppכויי
*):שת-
תעיין עורתנסים
נשל)

ט:

[קלרצשובות

הפ]תשיום

תלטידי דונש וטנחם פא).
ן ר' 76וגיסמלוי3ח')5ו
(עיי

הלכותהריטש (טייס
סרתכ*ן

"1ס סרמנ"ן מיכרתסיוס וכו'כח"ד):

ספרים
קונפרםאחרון

צג 186
פב)

אלת העומק בתלמוד לום
וא]הלטור
"ימיו שהוא וגוו פג) במשתו
לל
גדכ
שמים
ומתנו בקושיותותירוצים עדוירע ההלכה עלבורית

ימ"

,2גן:ישוי:ג%י:ןב:נ,ןק:,ז:

בפ ,וישלח .והאריך בכמה דפין בשבח העוסקים
בתלמוד והביא תשובת רבינו האי גאון על זה
ורבנים אחרים באריכות פד) .ומה טוב לעטוע
בתלמוד בבלי ותלמוד ירושלמי וגון .וחף לא ימנע
להולכים בתמים:
תלטוד טי-
י נימטר" תקכ"ד כדפין
י
ק
ר
פ
בבל שיתא מדדי משנה נמו שנתבו
ז"ל פה):
'מיד בסנהדרין דףכ"דבמחשכים
בבליהוש ,ה הלמוד בבלי .ואני
יוב)ניכמיש בכסא דוד דף קי"ה
בעניי פי
רךש.היועוכתוה' פראיתי בכוף יאיר נתיב פי,
עקש באור
ערכיחיפויים שסידר מהרים פאפירש שכוונתי קצת
"יטב
לס-ש שם .אך נום מבואר ביזהר
קים אשר
וע
ומהר
הדק ע"שן ובוא וראה מפלאוה תמים
היו לובערי פרס כמה דורות אמוראים .וער אחרן
רבייא ורב אשי שסידרו התלמור'.ועמוד האש מן
תשמים בישיבה בכלה ד"רר וכלה דאלול כמיש
י סהרהיה קורא וא""ו רבנן סבוראי ואח-כ
הכמ
סדורות גאונים והיתה התורה שם כערי פרס.
יה
מ
וצדלדלה.חתורה עד שהיום בערי פרס אפ" חמלת
איבם יודעים לא בכתב ולא בע"פ .ורובם אינם
יודעים כ.א אשרייושבי ביתך ופסוק שמע ישראל
ולאעידו והם טובלים קורם תפלהםונכרמים לבהכ"נ
ברעדה שתק"ו יחדו עד אשרי וכשמגיע לאשרי
אומרים כלם בקול עד סוף אורי ושמע*ד ואהבת
והו לא שידעתימפימגידי אמת .וכל זה אינו
במקרהחכ"מ
ו.
י ואפור שאחרי שהיתה זורחת התורה
שם ולבנהבמילואה וגףפ"ז)ומיו-הנסתלקה התורה
משם ונתיסדה בספרד ע" רבינף משה אגיו של
רבים"גוך שפיח א"ד מד
י,גאינים ונשכו גידוע.
והיתה התורה מתוספא ואזלא כמא דורותער שבא
הגירוש .והתורהאז נתיסדה במערב וגלילותסורקיאח
וכייצא התורה היהה מרובה ומאירה בצרפה והיל
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הוא ברתםיו והטון חמריו יתקננו בעצה מנבה ויתן בוו בת
ובריאותויזכמ לעסוק כתורה ובטצות וכנם"ח אם וזוו"ו וללנת
בדרכיויתכרך דרכילאייכם.
בל הנשטה ההלליההללויה .ומרומם על כל ברכהותהלה.
הודו5וו כי מובכי לעולם חסדו.
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