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גדולים מערכת

 כמ״ש רב של העצם שם הוא • אבא ]א[
 הערוך וכ״כ דוכתי בכמה בש״ם

 האי ורבינו שרירא רבינו תשובו; בשם בראשו
 ס״ב סוס״י ח״ג יונה כנפי בס׳ וראיתי • גאונים
 בזוהר הנזכר אבא רבי דאיהו ורב ודל שכתב
 גדול הי׳ והוא שנה ת׳ רבינושהיה לדעת

 רבו והי׳ בנו אלעזר ור׳ רשב״י אצל החברים
 את אח״כ ושימש הזו בחכמה חייא רבי של
 הרב וכ״כ • עכ״ל וגמרא במשנה חייא ור׳ רבי

 בעניותי )ועמ״ש הרמ״ע משם קנ״ב סי׳ יאיר חות
 אם אומד בעניי ואני .ע״ב( ח׳ דף זוכר בעין

 דבזהר גם ומה מאד קשה שהענק נקבל קבלה
אבא רבי על מספר אין פעמים אמרו הקדוש

:דמתניתא ממאריהון הד _ .
 והברייתות המשניות על דכוונתם ואפשר

 הרב וכמ״ש תורה בסתרי להם שהיו
 כבר אמנם * ז״ל קורדוביר״ו מהר״ם הקדוש
 דכתבו ודע * אחת מקשה כולו שהענק כתבתי

 זימניר׳אבא תלת דהוזכרבברייתות הגאונים
 וכתבתי ר׳אבאי הוזכר בתוספתא וגם רב והוא

סי׳ אומק יוסף בקונטרס בזה קצת בעניי אני
:בס״ד מ״ז

 שמו זה עלמא וכולי אבא שמו אשר דאיש אומר ואגב
 ■ זה בשם לכל ניכר והוא אבא יקי־אוהו אשר

 שם לו היה דאלו אע״ג • אבא לקרותו לבנו דאסור נראה
 אוחו וקורא מכבדו ואדרבא אבא לקרוחו לבן מוחר אחר
 והכי הכל בסי שמו שהורגל זה אביו • חשיבוס לשון אבא
 ראיה ואין אבא• לאביו לקרוא לו יאסור נ״ל אבא לי׳ קרו

 למקנול אבא אזיל גבי יומא בשילהי ישנים התיס׳ ממ״ש
 דרך מ״מ ־ אבא שמו ורב תלמידו דהוא דהגם גברא

 : ח״ו בשמו לו קורא שהיה ולא אבא לו אמר משיבות
 כמענו אבא שם ונשתקע רב ליה קרו כ״ע דרב התם דשאני
 ־ חשיבות דרך אבא לקרותו תלמידו יכול ובכה״ג לגמרי

 נרא׳ בשמו אבא אותו קורין העולם דכל דעלמא אינש אבל
 שמא בלשון דההוס׳ ועור ־ אבא לקרותו לכן יאסור

 הקטן בספרי אמר בסגנון כמבפיו זה וענין ־ אמרוהו
 מי ויש ־ עיקר וזה עיי״ש י״ח דף ח״א עינים פתח

 דברתי אשר נסת״ר הן מ״ש דלפי זאת מה לאמר שטען
 יוסי ר׳ של דאביו ז״ך אות ח׳ מערכת זוכר עין בקונטרס

 מענה הרב על דקדקתי כ״ח ואות ־ חלפתא אבא ליה קרו
 מלפתא אבא בשמו לאביו קרי יוסי ר׳ איך דק׳ל לשון

 ליה קרו כ״ע אם מ״ש וכפי : משה אדוני כתיב דהרי
 מענה הרב מקשה ושפיר אבא לקרותו לכן אסור אבא
 כי הס זה על שאלת מחכמה לא כי דע אומר ואני ־ לשון

 לשון מענה שהרב עד פשוט אינו דזה מדא • להזכיר לא
ותו ־ זה כל ולבאר להאריך והי״ל לשונו תמס יכחידנו

א
 ליה דקרו היכא תאמר אבא שנקרא העלם בשם שמעת אס

 לאבא• אבא בין מכירין שאין יאמרו כן על חשיבות משום
 הכי לי׳ קיו יחידים איזה דוקא חלפתא דלר׳ אימור ותו ־

: להאריך ואין חלפחא ר׳ לי׳ קרי עלמא וכולי

 חיים כמהר״ר הדור מופת הגדול הרב מ״ש ראיתי ^תה
 קצבי מהי'י לדרושי בהגהתו זלה״ה אלפנדארי

 לשאר אבא שם בין חילק י״ד דף בדרושים יוסף רב בספר

: שם עיין שמות

 ב״ח בשו״ת תשובותיו . אבא מהר״ר ]ב[
:ם״ז וסי׳ ט״ו וסי׳ י״ד סי׳ ח״ב

 פי׳ההלכות יוסף ב״ר מרי אבא רבינו ]ג[
 שכתב כמו

:קכ״ח דף על שבת בחידושי הרשב״א

 אהד • שנים היו הכהן אביגדור רביגו ]י[
 שמחה ר' תלמיד

 • התוספות בעל ד״י של זקנו רש״י תלמיד
 תראה כאשר ברוך בר מהר״ם בימי והשני
 ומהם גדול כבוד לו שחולק מהר״ם בתשו׳
 ובם׳ ט״ו. וסי' י״ב סי׳ הקצרות מהר״ם בתשו׳
 מר׳ תשו׳ הרבה מביא וח״ב א ח" הלקט שבלי

 ולרבנים יעלה ולמורו לו שהשיב אביגדור

 ושמעתתי׳בפומיה מחבבו זז דלא ע״ש אחרים
 שהביא אביגדור רבינו שזהו יומא.ונראה כולי

 כמה ומיהו • מהר״ם תלמיד -שחי׳ המררכי
 :זצ״ל אביגדור ר׳ הלקט בשבילי כותב פעמו׳

 שמחה מרבינו הי׳תלמיד הכהן רבינלאביגדור
 בהגהת כמ״ש שמריה ומרבינו משפירא

 רבינו זה שאין ונראה • החולץ פרק מרדכי
 הלקט שבלי בס׳ תדיר שמביא הכהן אביגדור

 הוו תהי אלא * מכבדו ושמהר״ם ובת״ב בח״א
:לעיל שכתבתי וכמו

 קאסטילאץ אביגדור מהר״ר ]ה[
 שהיה ואחר ■ שמעון מהר״ר של בנו

 ואח״ז לה להיות חדל והרבנית ומתו בנים י״ג למהר״ש
 אביגדור אביו וקראו הריון לה ויהן ית' הוא רחם

 מופלג רב והיה ־ אב״י גימ׳ אחיו י״ג פרצת שיגדור
 בקובץ מצאתי כן ־ תי״ט שנת ונפטר וחסיד

 מהמה פאראגי יעקב להרב כ״י ובתשו׳ ־ כ״י

 אהרן קרבן לד,רב חבר הנזכר שהי׳הרב ראיתי
:רבו של רבותיו והם

)עייו מפראג מרא אביגדור רבינו ני[
:בח״ה( פליאה 1

מה׳



מערכת
באזילה שלום שר עד אני מדר־ר מ

:כח״כ( הנמים אמונה )עיין

מרגליות זעטג עזרי אבי מחריר ]״[
:בח״ב( נבחר כסף )עיין

 רקח )עיין הרקח( של )רבו אברהם רבינו "
: בח״ב(

 תלמיד דרד(הלוי בן אברהס )לבינו הראב״ד }ט[
 בן יצחק רב בן ברוך רבינו

 ום׳ הקבלה ספר חיבר הרי״ף תלמיד אלכליה
 איל עאקידה אל הנקרא האמונה בעקרי

 ונכבד חשוב חבור חיבר ועוד י ראפיע״ה
 בתכונה רבה גברא מאן הזי ותא בתכונה
 יצחק ר׳ הגדול התוכן הוא ספרו על מסהיד

 ■ ׳"ה פרק ד׳ מאמר עולם ביסוד הישראלי
 ובס׳ ־ זי״ע ה׳ קדוש על נהרג הנזכר והראב״ד
 הראב״ד זהו כי דברים הרבה הקבלה שלשלת
 להדאב״ד ולא באגרותיו הרמב״ם שמשבח

 שהיה הקבלה מס׳ הוכיח וכן ־ השגות בעל
 שרש״י לרש״י הזכיר ולא תתקכ״א ד״א בשנת

 הוכחות במה הוכיח וכן ־ הרטבים בזמן הי׳
 )דפים ל״ב דף ע״ש הימים דברי פי׳ מרש״י

 עליו להשיג הזמן לאבד אין אמשטרדס(.ובאמת
 שמע אשר וכל וכותב־ אדם מכל שומע הי׳ כי
 והם ־ כתב שיה׳' אופן בבל כתוב מצא או

 אתם: עלה רב ער״ב וגם אמתיים דברי׳שאינס

 שהיה הדורות סדר בעל הגאון על המיהני וביותר
 שלשלה אחר נמשך איך מאד בחכמה מופלג

 ובפרע נכונים שאינם פעמים במה דבריו והעסיק הקילה
 ־ ע״ש יש״ר הרב דברי והביא נגדו בחב הקרמסו שבריש
 להרמב״ם קדים ”דיש אומר אני בקצרה דקמן ובמאי

 • כרש״י הראכ״ד הזכיר שלא ממה ראיה ואין ־ ודאי
 מנוחח והיסה קברי לבי סליק ריב בימיו שכבר מאחי כי

 אח אלא זכר לא המקומות ולריחוק ־ שנים כמת רש״יזת
 והראב״ד ־ מאד בעולם טבעו ויצא בזמנו שהית מם רבינו

 אינו הימים דברי ופי׳ ־ הרמב״ס שהזכיר מה אינו זה
 כמעט כי יודע והוי ודמיונותיו' ראיוחיו כל והלכו מרש״י

 לתהאפק יוסף יכול לא הקבל׳ משלשל׳ דפי; איזה שעכרמי
 זה אי; ־ להד״מ כגון אחת מיבה בגליון חיו והסזימי

 רבים כי פה ולפרשם להזכירם רציסי ולא : ליסא ־ אמס
 להאריך: הדורוס.ואץ בסדר הגאון על סמיהמי וגדולה הם־

 הדורות בסדר הגאון קצת העיר זה ובעגץ
 דמ״ש י קדשי^ בדרך עליו שהגיה

 שבפישקירי״ש הראב״ד באגרותיו הרמב״ם
 ממה בלל הכיח ואין י ע״ד נ״ג דף שזע צ״ע

 אי ההשגות בעל להדאביד משבח שהרמב״ם
הראב״ד השגות לידו הגיעו שלא אימא בעיית

גדולים א
 אימא בעית ואי ־ הזו אגרת אתר הגיעוהו או

 שתראה ובמו מאד עניו והי׳ לידו הגיעו שכבר
 פינחס לד׳ שכתב קאגרת הנדפסות באגרות

 ספרו על מדורות שכתב אלבסנדריאה דיין
 נועם באורך ע״ש גדול בכבוד השיבו והוא

:וקדושתו הרמב״ם שיח
 ר׳ הוא הראב׳ד שזה שכסב הדורות בסדר שם ולאיתי

 יוד כר כחוב ספרים ובכמה דיאור בר אברהם
 שבערבי ממנו ונעלם ־ ע״ש לקמיה וכ״כ • ט׳ס והיא

 הוא ברי״ש דיאור כתוב היה בס׳ ואס ־ דיאוד הוא דוד
 הרב שכסב דזה ראיתי ושוב ־ פשוט וזה דיאוד וצ״ל טעות
 הדורו׳ כסדר גם ־ ע״ש דוד צמח מס׳ העתיקו נמי הנזכר
 שכתב הקבלה שלשלס דבדי הביא ע״ג הזה בדף לעיל

 של כסו הן שהיא הרשכ״ז שכסב מרומרוג יעקב שיבינו
 מזכיר ואינו מזכירו הקבלה בספר שגרי ט״ס הוא רש״י

 ־ עיש רש״י של הימים דברי מפי׳ ההוכחות וגם לרש״י
 והרבה בזת הנזכר הגאון על והסימה • אמת אינו זה וכל

 להאריךופיין ואין הקבלת משלשלת שתעתיק כאלה דברי׳
 • זה בעני; באר׳ה ומשם הראיש בזמן שהיה עולם כיסוד

 אב אברהם רבעו הוא השני הראב״ד ני[
 שמזכירי׳ יצחק בר ב״ד

 הלקט ושבלי התרומות בעל הרב הראשונים
 תלמיד והוא מהברים ושאר אבודרהם והר׳

 מר הוא הנזכר אב״ד והרב הדרשן משה רבינו
 הרשב״ץ ההשגו׳במ״ש בעל הראב״ד של חמיו

 • הרסב״ן בהי׳ וע״ש היד כל ס״ם נדה ברמזי
 בריש שהועתקו הקדמונים בהי׳ מצאתי ובן

 ע״ג ב׳ בדף הרמב״ם על רוקח מעשה ספר
 למס' הראב״ד פי׳ בסוף מצאתי ובן ־ ע״ש
 בתים יצחק בד אברהם רבעו בנה אשר קנים

 היות זיכהו אשר לה׳ ומשבח מהודה בחרוזים
 )דפים קידושין חי׳ בסוף ע״ש וכו׳ לרבן חותן

 כהני׳ לתורת בפירושו והראב״ד י קונשסאנדינח(
 דעים תמים ובס׳ ־ חמי אדוני מם• כותב ב״י
 והרז״ה י חמיו מר בסברת וטדי שקיל נ״ו סי׳

 ז״ל אברהם ה״ר בשם כ׳ המקבל פ׳ במאור
 הרב אדוני פירש כאשר ע״ז כתב והראב״ד

 ועיין י קייא דף שם מקובצת בשיטה כמ״ש
 ומאי ג׳ אות ברבות הלבות חיים בס׳ארהות

 יוסף ברכי הקטן בספרי בעניותין דבתיבנא
 הי׳בזמן אב״ד בס״ד־והדב ז׳ אות סי׳רב״ה א״ה
 :ג׳ שער אבודרהם ד”הר כמ״ש פלט ן׳ הריי

 כמגלה לטוב זכור דאליהו ל׳ז דף האמונות כס׳ 3170
 חסני הדאכ׳־ד קיכל וממנו אכיר אברהם נרכינו

 יש״ר היב ׳שכ הלשון החזה ואתת ־ עכ״ד יצחק ורבינו
 עכודס משם ע״א סוף ע״ו דף לחכמה מצרף כס׳ מקנדיא

הקודש



מערכת
 כלשון כתוב וראיתי • שם טיס שיש תראה וממ״ש הקודש

 ר׳ ואחריו ז״ל הנביא מאליהו קיבל נזיר יצחק ר׳ זה
 נתור סגי יצחק רבינו וכנו הראב״ד וממנו נזיר יעקב
 ז״ל דאליהו כ׳ זצ״ל מהרה״ו והנה • עכ״ל לאליהו רביעי
 דעיקרי ואולי נהור־ סני יצחק רבינו להראכ״דוכנו נתגלה

 יצחק לרבינו אלא ז״ל אליהו גילה לא באורן החכמה
 ובנו להראב״ד גס קלת ז״ל אליהו נתגלה ומיהו • נזיר

 ע״ש־ נשא פ־ ריקאנע• מהר״ס כתב וכן מהרח״ו כמ״ש
 נתור הגי שהיה דהגס הראב״ד בן רכינויצחק על וכתבו

 האויר בהרגשת מרגיש והיה בגלגוליו באדם מכיר היה
 בן חנינא כרבי בתפלתו גדול והיה מת וזה חי זה לומר
עיב ט״ו דף לחכמה מצרף בה׳ יש״ר הרב כמ׳ש דוהא

: באורן ע׳ש

 ליה ומייתו האשכול ס׳ חיבר אב״ד הרב
 האשכול ספר ומזכירים י הראשונים

 פוסקים ושאר רעים תמים בם׳ דוכתי כמה
 הרב ומדברי ־ ריקאנטי מהר״ם בפסקי וביותר

 ט״ל סי׳ י״ד יוסף בית ומרן קכיא סי׳ מהרלנ״ח
 הי׳אחר האשכול ם׳ שמחבר מוכח דבק בדין
 האשכול ספר דבריהם לפי כי הראב״ד זמן

 למהרלנ״ח והמביאם ־ הראב״ד משם כותב
 ירוחם רבינו בס׳ כתוב אשר הוא לזה ומרן

:ו׳ אות ט״ו נתיב
 שהכתוב דאמרי דמהתפינא לאו אי עניי יד ואגן

 באומת הוא האשכול מהפר ירוחם רכינו בה׳ 1

 ונו׳ דוד ה״ר בסב דבק אח״כ שם ומ״ש • דוקא ובו׳ לדופן
 לזה והמבריח ־ האשכול מהפר ואינו קאי לחידי׳ האי
 האשכול שהפי קצ״ג הי׳ דעיס תמים בהפר שמבואר הוא

 שלהראב״ד־ חמיו שהיה הנזכר אב״ד אברהם רכינו חיברו
 תרי או התם הראב״ד חתנו על כותב אב״ד שהרב ואולי

 רל״וחהר הי׳ סיף יוסףא״ח ברכי וכהפריהקטן : הוו
 כתפר שכתוב שהראביד ואפשר • זה לשון ההימן בסוף שם

 אינו בפירוש דוד בר אברהם ה׳יר שכתוב הגם הלקט שכלי
 ה׳ המחכר הרב שהוא הראכ״ד• של חמיו אכ״ד הרב אלא

כתב והמעתיק הראכ״ד• ׳ כהפר כתוב והיה האשכול
: דוד בר הר״א

 דוד בר אברהם )רבעו השלישי הראב״ד ]יא[
 ההפגו׳(חי׳תלמיד בעל

:משולם ודבינו הדרשן משה רבינו
 הנביא אליהו אליו שנגלה כתב נכא פ׳ ריקאנטי ומהר״ס

 החיי׳ ען לה׳ הארוכ׳ בהקדמתו זל״ל מהרח״ו רבינו וכ״כ
 פיח בהשגות הראכ״ד שכתב שזהו עוד וכתב ־ כאמור כ״י

 • ליראיו ה׳ מהוד לי נגלה כן הבחירה דכים ופ״ו דלולב
 בתור׳ נראה וכן קטיז הי׳ מהריכ״לח״ב למ״ש משכים וזה

 ן׳ כמהר״ם דףק״זע״איודלא שיח שי׳ מ״ג למהרח׳ש מיי׳

 מהס: וחקור בהם בחון י״בע״ב דף תמרי׳ כפו׳ בש׳ חביב

התלמוד על חידושים חיבר הנזכר הראב״ד
ובשיטו׳ והרשב״א הרמבין כאשר

נ גדולים . א
 בכ״י ראית• אני משמרוגם מביאין המקובעות

 הלכות פסקי חיבר ונם ־ מס' קצת על חדושיו
 וספר המאור והרב הרי״ף על והשגות ושו״ת
 על הראב״ד ופי׳ • חבורים ושאר הנפש בעלי
זצ״ל מהרה״ו רבינו כתב המודפס יצירה ספד

 : ההשגות בעל מהראב״ד אינו כי

 ליה ומייתו בחנים תורת פי׳ חיבר הראב״ד
 ויתר אהרן קרבן והרב הרא״ם

 • כ״י הדור חכמי קצת אצל וישנו אחרונים
 דמפרש שב' ק״ח סי׳ יאיר חות לחרב וחזיתיה

 הסליחה ועמו ההשגות־ בעל אינו בחנים תורת
 הדאב״ד כתב דבלים פ״ב בהשגות שהרי

 שכתב ראיתי וכן • בחנים תורת פי׳ שעשה
 זה כל פירשתי וכבר פ״ג פוף לעריות בפירושו

לרבנן ראיתי וכן . שם עיין בחנים תורת בפי׳
:בכ״י קשישאי

 ומודה אזיל דכלאים ו׳ פרק בהשגוח הראב-ד
 כאשיפה עשה גדולה שמלאכה להרמב״ס

 מוקף ככל עניו שהשיג והטעם ותישפחא וירושלמי ככלי
 לנטוה דאין וישכרו עליו יסמכו לא שהדורות כדי הוא

 תורה שאחר חורה משנה ספרו שקרא גם ומה ־ מדכריו
 יגררו וגס ־ לתורה משנה הוא הרמכ״ם שפר שבכתב
 ק״א סיש״י כחשוכה הרמ״ע וכמ״ש המורה כש׳ אחריו

 וגם ־ חכמים משנת( )צ״ל נשמת בס׳ חאגיז ומהר״ס
: חורה משנה פס על לו חרה הטיב ז״ל הרמ׳יה

 מ״ם שהביא ע״ד נ״ו דף הדורות שדר בשפר אנכי ואחזה
 וראיתי וז״׳ל ההשגות בעל הראב״ד על הקבלה שלשלת

 משהו אישור וקראו והישר באשור ש׳ שחיבר בקונטרש
 הגאון ע״ז וכתב ־ וראהר״ס יחד למדו המאור וכעל והוא
 הוא המאור כעל כי כאן יש דכרים כלכול • וז״ל הנ׳ל
 תתקכ״א ראשון וראכ״ד חחק״י שהיה הלוי זרמיה רכינו
 עליו כותכ כהוגן הקבלה שלשלת מ״ש כי ואתמהא עכ׳ל
 יחד נתווכחו ההשגות כעל הראב״ד דודאי • כלכול שהוא

 כמקוכצת כנראה כעול׳ אמת ישיבה להם והי׳ והרז״ה הוא
 ויכוח שנתווכחו השואל פ׳ פרות שחי כסוגי׳ למציעא

 פעמים כמה זה דכרי על וזה זה דכרי על זה וכחכו גדול
 דכרי על הראכ״ד כמב רמ״ה שי׳ דעי׳ וכתמים ־ ע״ש

 לפני אותו כתכתי שככר מאחי הוא גנוב כמאור הרז׳ה
 וי״יג כמאור הרז״ה מ״ש רמ״אעל ובסי׳ ־ משולם ר׳ הרכ
 מכמה נודע וככר המפרש הוא מי כשה ולמה הראכ״ד כתכ
 מאשר כן נראה ועוד ־ ע״ש וכו׳ המפרש הוא מי שני׳

 כמי משכתוח בקצת המאור בעל על השיג דהראב׳ד ראינו
 הנפש כעלי ש׳ על השיג והרז׳־ה דעי׳ תמים כש׳ שכתוב

 כויניציא חודה לחמי בשו״ס השגותיו ונדפסו להראכ״ד
 אמס מכל • ככרלין הנפש בעלי ספר עם נדפסו ואח״כ

 ענינים וכמה בכמה גדולים בלבולים יש ש׳ק שבדברי
 והרז״ה להראב״ד ששאלו כן אחר שהביא מה זה ובענין

 ריש הדורות בסדר העיר וכבר אמת אינו דתתקע׳א בשנת
ואין עיון מקום כאן אין ולדידי • כצ׳ע ואסקיה נ״ז דף



גדולים א מערבת
 בהגהותיו מהרש״ל וכמ״ש • כחוב הנמצא ככל להאמין
 אשר כל על אמר פלוג&יה בר על ל״ד דף דורא כשערי

 על להמון דאין כחג והרדב״ז ׳ ע״ש מאמין אני מצא
 וכ״ש ־ בעעי׳ס והמחזיקה היולדה ידע אשר עד הגת״ה

 המעהיקי׳: וטעו׳ השגיאה מלאי קונטרסי׳ על איןלשמון6

 כ״כ • תם רבינו ביטי היו והראב״ע הראב׳ד
 זה וראה • ע״ב פ״ ח״א התשב״ץ

 והרב כת׳ הראב״ד של חמיו אב״ד שהרב תרש
 בס׳ כמ״ש ובו׳ כתב ז'ל מרומרוג יעקב רבינו
 יעקב שרבינו וידוע רי״ז סימן דעים תטים

 הוא ■׳ל ז מ״ש ■ואולי ־ תם רבינו הוא מרומרוג
 הראב״ד ימים־ועלה האריך אב״ד הרב או ט״ם

: תתקנ״ח אלפים ד׳ שנת האלהים אל

 הא׳ הראב״ד ׳ ג שיש ידענו כתבנו ומאשר
 והשני הקבלה־ ספר שחבר הדאביד

 המחברי׳ אותו קורק הכי ומשום ב״ד אב הרב
 של חמיו יצחק בר אברהם רבינו והוא הראב״ד
 השלישי: הראב״ד ההשגו׳שהוא בעל הראב״ד

 כמחברי׳ יראו דכאשר רב דבי חלמידי לזכרון יהי׳ זה ודבר
 עין ־ בהשגות הראב״ד מדברי עליהם ויקשה הראב״ד

 כוונסו הראב״ר משם שכוחב המחבר הרב אם יראו כעין
:האשכול ס׳ שחיבר דין כיח אב הרב על

 לפני )עיין יצירה ספר המפרש הראב׳ד כ[י]
 • וכו׳ חידושים חיבר הראב״ד ד״ה זה
: אחרון( בקונטרס קבלה ועיין

 ע,לם חיי )עיין אבולעפיא אברהם ה־ר ניג[
: בח׳ב( הבא

 מקאליש אבלי אברהם ]יי[מהר״ר
 ודבריו א״ח על אברהם מגן חיבר

 רבני וכתבו ־ ובקיאות ישר ועומק בקצור
 • מההעתקות לפעמים ט״ס בו שיש אשכנז

 קצת ופי׳ תנ״ך הילקוט על רענן זית וספר
 עה״ת ששון שמן וחיבר ־ מנזיקין תוספתא
 כ״א נדפס לא אך וחריפים נחמדים מדרושים

 כותב זוטא אליה והרב ־ בראשית ס' קצת על
 וחתנו נעורי אלוף שבת הלכות בריש עליו

:וכו׳ הפנים לחם הרב

 מרדכי בכמה״ר אזולאי אברהם מה׳ ]טי[
 הי׳ממדינת אזולאי אברהם במה״ר

 באו אשר קשטילייא חכמי ממשפחות פאס
 מר החסיד הרב הוא לפוס ספרד מגרוש תיכף
 ויצאו לקפוטקיא בא אניד. ודרך זצ״ל זקננו

 ותיכף בספינה להם אשד כל י והניחו ליבשה
 הכל ונטבע הספינה ונשברה סערה רוח קם

 שניצולו זה נם ולזכור לשלל נפשם והיתד.

 חתימתו וראיתי ספינה דמות חתימתו עשה
 הרב בזמן הברון בעה״ק נתיישב ומשם " ז״ל

 חכם ן׳ארחא־והי׳מז״ה אליעזר ר מהדי הגדול
 • גדול ומקובל מהיר וסופר חכמות בכמה

 וסופר מקובל יצחק מהר״ד הי׳ הרב של ובנו
 הכולל הרב הם מז״ה וחתני ־ ומנהיג ודבר

 דוד מהד״ר החסיד והרב זאבי בנימין כמהר״ר
 מה׳ הגדולים הרבנים בנותיו בני ונכדיו יצחקי

 אברהם ומה׳ זאבי ל א ר ש י ם ה ד ב א
 נודע וכבר . עד לחיי כלם זכר י ק ה צ י

 כפריהם בקצת ונפלאו׳מתורתם בשערי׳שמם
 הנזכר יצחק מהר״ר וכן ־ הדפוס לאור שיצאו

 ישעיה מהר״ר זקני מר ראשי עטרת הוא
 הרב של תלמידו והיה בתלמידים תורה מרביץ

 הששי יום ת׳י־ו ירושלים בעה״ק ונפטר פדה
 אבא ראשי עטרת אדוני ובנו • התצ״ב לאדר
 מלכי זלה״ה ה י ח ר ז יצחק מהר״ר מאדי
ת״ו ירושלם בעה״ק ונפטר שלם מלך צדק

: תנצב״ה תקכ״ה טבת כ״ג ו׳ יום
 לאברהם מסד ס׳ חיבר הנזכר אזולאי מהר״א מז*ה

 ופי' הכ׳ד פי׳ בכ״י לו ועוד • ונדפסו חמה וזהרי
 אור וס׳ ח״ב• הלבושיםוזהרי,ממה והגהומעל המשניות

 חושב ה1מע וס׳ ־ הגנוז אור וס׳ הלבנה אור וס׳ החמה
 רננים כנף וס׳ ״א סי׳ ב' כלל א״ח ורדים גנם והזכירו
 הזוהר כפי׳ והרמ׳־ז ־ קל״ג סי׳ א״ח אהרן יד והזכירו

 ס׳ והוא ארבע קרים בשם ומזכירו מז״ה פי׳ מזכיר כ״י
 הספרי' וכל • גדולים קוכצים ג׳ שהוא הנזכר החמה אור

 ובס׳ ־ שנגנז הגנוז מאור חוץ בכ״י כירי הנס הנזכרים
 רננים כנף ספר מזכיר חזקוני מהר״א לסרב התורה חקש

 חושב מעשה ס׳ ראה ולא ענינים כמה ממנו שחסר ותמה
 חיי פ׳ הששי יום לשמים עלה ומז׳יה • ממנו ח״ב שהוא

 יצחק מה׳ ובנו ־ הוב״ב חברון כעה״ק המ״ד שנת שרה
כקונשעאנדינא נפשי׳ ונח ונאבד יצחק זרע ספר חיבר הנזכר

: זי״ע וחסידותם עניניהם ורבו יע״א

 המקובל המפורסם החסיד הרב ]טז[
 אזולאי אברהם מהר״ר האלהי

 • מארוויקוש עיר מרבני א׳ הקדוש הוא
 לוייה די יצחק מחריר המובהק הרב תלמיד

 מהר״ר והמפורסם המפולפל הרב של חברו

 הנזכר מהר״א שהרב שמעתי ־ עמאר שלמה
 את ישא אשד לאברהם חסד למז״ה קרוב הי׳

 הכל וכיוצא הזהר בפי׳ לכתוב והפליא • שמו
 המובהקים הרבנים ותלמידיו אמת דרך על

 ונדפסו ישעי׳הכהן ומהר״ר פינטו יעקב מתר״ר
קצת



מערכת
 נפלאות ושמענו מלך מקדש בס׳ באוריו קצת

:וחסידותו וחכמתו ממעשיו
 כי אומרים שהיו שמע שהרב אמש מגידי מפי ושמעתי

 והחרי' יקחו לא וחללה זונה אשה ר״ש הוא אזולאי חניכה
 שמעחי בחרם׳ ילכד והאו׳ כן יאמרו לא שעוד זה על הרב

 הרב מפי ושמע נמצא ששם ודחילחטחין מופלג אחד מזקן
 בנסים מלומר הי׳ הנזכר והרב ־ ע״ז שהחרים החכם

 ־ זי״ע ריקם חוזרח אינה והפלתו כשמים נשמעי׳ ודבריו
 הכיר שהוא עער ן׳ מהר״ח ח״ק המופלא מהרב ושמעהי

לוקח קמיעא ממנו שואל חולה אדם וכשהיה ז״ל להרב
 רפואה שתשלח רצון יהי רש״י בכתב עליו וכותב נייר מעט

 זס ושולה שם שוס בלי לא ותו א״ס פ' מחולי לפכ״פ
 הרב ואמר * אחרים לענינים ורן ומתרפא עליו הקמיעא

 מהרב כתובות קמיעות איזה לו הי׳ שהוא הנזכר מהר׳ח
 והרב הוא הזהר בל׳ נחלקו אחת שפעם ושמעתי • כאמור

 תצ׳ח שנש נפטר עמאר ומהר״ש • חברו עמאר שלמה מה׳
 שבמתיבהא וא״ל בחלום לו בא שנפטר ואחר להרב קודם

 הוא שפירש מה שנחלקו הזהר שלשון לו אמרו דרקיעא
היה רשב״י כונת אן הקבלה בחכמת אמת הענין מהר״ש

: מהר״א הרב שפי׳ כמו

 חזה )עיין אזולאי אברהם מהר״ר 1יז]
: בח״ב( התנופה ,

 הרב בזמן אליגרי אברהם מהר״ר י"[1
 ויש הזקן אלפנדארי מהר״ח

 נדפס׳ ל״ו והיא בתשובה גדול ויכוח ביניהם
 הרב עם וטרי ושקיל מראשית מגיד בספר

 • כ״י לטורים הגהותיו ראיתי ואני משה פני
 הרמב״ם בעד להליץ שמח לב ספר וחיבר

 שמעתי ועתה ־ במצות הרמב״ן השיגו מאשר
:ז״ל הרב תשובות שנדפסו

 אלשקר ן׳ אברהם מהר״ר זיע[
 רוכל אבקת בשו״ת תשובתו הובאה

 בסי׳ תשובתו על משיב ומק קי״ח סי׳ למדן
 אלשקר: מהר״ם הרב בן שהוא ואחשבה קי״ט

פרי )עיין אמיגו אברהם טהר״ר הגאון ]כ[
:בש״ב( חדש י

 אפרים רבינו בר אברהם רבינו !כא[
 ריקאנטי מהרים בפסקי הזכירו

 דוכתי ושאר צ״ד וסי׳ צ״ג וסי׳ נ׳ וסי׳ ל״ג סי׳
 העזרי אבי ורבינו ריב״א עם שמ״ב סי' והזכירו
 רבינו בר אברהם ורבינו כתב תקנ״ה ובסימן
 הזכירו וכן ע״ש וכו׳ אחר טעם כתב אפרים

:ע״ש תקס״ך בסי׳
 מטה )עיין ארדיט אברהם מהתר ]כב[

: בח״ב( אפרים

 אסטעאל בן אברהם רביגו !־ג[
רבינו של רבו הרשב״א תלמיד

ד גדולים א
 כ״י ח״ב הלקט שבלי בספר מזכירו י ירוחם

:ענינים בכמה
 פי׳ המחבר אשר ן׳ אברהם מהר״ר ]כי[

בראשי׳ ונדפס המדרש
 ימינו על נצב דש״י ופי׳ השכל אור בשם רבה

 כתבתי כבר • אבא פירושו ומשמאל כש״ר
 מרן תלמיד שהוא השכל( אור ועיין רש״י )עיין

 תשו׳ נדפסה ועתה ־ א״ה בשו״תמרן כמבואר
 ושם ע״ב סי׳ למדן רוכל אבקת בספר אחרת

 תשובתו על צובאיוכת׳ בארם שהי׳רב מבואר
 שלמדו נעורים לאהבת אלשיך מהר״ם הרב

 כמה״ר הרבני׳ שם וחתומים מרן• לפני שניהם
 החבר יצחק הרב בן חיים וכמה״ר משען יצחק
 לעיר שבבואו וכתב עליהם חתם ז״ל ומרן

 מאנדרינופלא עבר ת״ו צפת הקדש
 שכך ושמע בספינה לבוא לקונשטאנטינא

 האיר אשר דאתרא מאריה הגדול הרב הורה
 שכוונתו ונראה .שמש ממזרח מתורתו הארץ

:ז״ל מזרחי אליה מהר״ר הגדול הרב על

 . בוטון די אברהם מהר״ר ]כה[
 סהר״ם חבר מהרשד״ם תלמיד

 יונה* ומהר״ש חיוון מהר״ש ותלמידיו * קלעי
 הי׳מרבני אחד ונכדיו .בוטון די מהר״ם ובנו

 מרבני ואחד אגיטי ממונה ירושלים עה״ק

 הרב וחיבר כיעקב עדות הרב ובנו ־ שאלוניקי
 ולחם מתשובות רב לחם עבד • הלחם שתי

 לחבר והתחיל הרסב״ם• על נכבד חבור משנה
 כסף ספר שנדפס קודם משנה לחם ספרו

: ז״ל למרן משנה
 די יהודה ב׳־ט אברהם מהר״ר ]כי[

 כח״ב(: אברהם מחזה )עיין בוטון

 שבעה )עיין בולט בן אברהם מהר״ר נ"[
 :בח״ב( עינים י

 ספרדי ביבאגי בן אברהם מהר״ר נ"[
: ״ב( בס אמונה דדן )עיין מארגון

 של נכדו אריה ם׳ נכד אברהם מהר״ר ]כע[
:בח״ב אריה שאגת )עיין הב״ח

 גדול בישראל בדודא אברהם מהר״ר ]ל[
 תורה והרביץ שמו

 חריף יצחק סהג״ט תלמיד והי׳ מאד. בישראל
 יעקב נחלת בספר כמ״ש קראקא בק״ק אב״ד
 שהם(; אבני בהקדמת התורה)ע״ש על שהם אבני
ואב״ד פראג בק״ק ישיבה ראש והיה

מיץ



מערכת
 גדולתו מתוקף ושמענו פפד״ם ובק״ק מק

 פטירתו יום עד שקידתו וגודל ותפידות בתורה
 מחדשי הנדפס אברהם תולדות בספר בכתוב

 בכל הולך ושמו . ארץ גאוני היו זתלמידיו
 רבני׳ וכמה אשכנז־ בכל מפורסם והוא העולם

 יתנו ובאשר שבחו מקצת אומרים בחבודיהם
 אברהם אשל הנדפס בספרו הזמן גאוני עדיהן

 וליקוטים וחבורים שו״ת וכמה ־ מס׳ קצת על
 דק״ק אב״ד להגאון נתנאל קרבן ספר ומכללם

 הרב והתנו • בפומייהו שמעתייה קארלסרוא
 יוסף חק המחבר הרב מפרעמסלא מהד״י
 מחדושיו נדפס ולא .יוסף וכתנת יוסף ושרש

 שנדפס ותולדו׳אברהם אברהם אשל ספר כ׳א
 משה מהר״ר ובנו י חתנו להרב יוסף כתנת עם

 אשל בספר הגהות לו ויש העגא דק״ק אביד
:ז״ל אביו מר מהרב שנדפס אברהם

 מרבני אחד ברודו אברהם מהתר לא[1
 ושקיל קונשטאנדינא

 דרשות אברהם ברכת ם״מ.חיבר הרב עם וטרי
 מהר״א רבינו בזמן ת״ו ירושלים לעה״ק ועלה

 בהסכמת הוא וכן בראש חותם והוא יצחקי
 הקדש בעיר מנוחתו והיתד. מציעא יוסף עין

 בקונשטנדינא שמועתו וביום תוב״ב ירושלים
 גס עמנו רב ודין דת הרב עלוי אפטר

:ללון מקום

 ברוך בב״ר אברהם מהתר נלע[
 חיים בתורת תשובתו הובא

:פ״ו סי׳ ח״ג למהרח״ש

 מגוריציא ברך אברהם מהתר ]לג[
: כח״ב( לאברהם חשד ]עיין

 בתשובת הוזכר גאון אברהם רב מר ]לי[
 אשר גאון שרירא רב

:יוחסין בס׳ הובאה
 והכרייסא שבמשנה בשנאים מלינו שלא חדש זה זראה
 בס׳ כעס מצאסי לא באמוראים וגס אברהם ששמו מנא

 שם גם " אברס סני מייסי כאמוראים אס כי • יוחסין
 בברייסא אן יצחק ששמו מי יש לא שבמשנה בשנאי׳ יצחק

 וכשם יצחק ששמם יש הרכה וכאמוראיס יש הקדוש ונזהר
 ומהגאונים בש״ס׳ והרכה וכברייסא כמשנה זכר יש יעקב
 וכרבנים כגאוני׳ ויעקב נשסרבכושמו׳אכרהסיצחק ואילן
 להלן מ״ם באוש וגם • הזה היום עד ישראל המון וככל
 שלא שהפליא מי ”הבאסישמלאסיככ גאון( משה רב )עיין

 : ע״ש הגאוני׳ עד משה שנקרא מי ואמוראים כפנאי׳ הי׳
 ראוי דאין כסב רע״ו סי׳ כח׳א המבי׳ט שהרב זרע

 להעלוס שאין ומכר שם נסאו או אדם שם להעלוס

גדולים א
 כו וכיוצא יפח בשם ושנקרא ־ ואילן מאברהם אלא שם

 בחורה שעמלו מי )בשם( בכלל אינו לאברהם קדמו מאפר
 דאין אליעזר ר לה" כחב ושם • ליוצרו רוח נחש ועושה

 מסקינן ולא ארור דהוא אברהם עבד אליעזר שם על שמו
 רבינר משה בן אליעזר שם על הטוב שמו אלא • כשמייהו

 רביני משה בן אליעזר פס על דהוא ומ״ם ־ עכ׳זי ע*ה
 אין ארור שהוא מי נקי׳ עצמו דבשם ע׳׳ג ואף כלומר עיה

 פ״נן הסיס׳ וכיב ־ זה פנקראבשס צדיק כייןדאיכא לחום
 ושמו רשע אחד אם דאטו ר״י משם ע״ב י״ב דף דשבש

 החקירה מלאה אן ־ ע״ם אחר זה כשם נקרא לא אברהם
 כיון אליעזר קראו אין ע״ה רבינו משה על לנוח מקוס

 שם על שיהיה כיון לא דהוא ע״ג ראף ארור דאליעזרהיה
 אבי אלהי כי עמו ונימוקו וטעמו אברהם עבד אליעזר
 הגם היינו בשמייהו מסקי דלא דאמרינן מאי מימ בעזרי•

: בשם טעם לו יש וגס שמס על קורא שאינו

 ויאה נאה טוב הוא דהשסעצמו דהיכא לומר אפשר והיה
 והכא זה בשם נקיא רשע אדם אס משגחינן לא

 בעזרו יהיה דהמקים ופתרונו מאד טוב הוא אליעזר דשס
 לזה הוצרן לא והרבהמבי״ט אליעזר קרא רבינו משה לכן

 ע״ה רבינו מפה של כנו שם על שנקרא אמר ויפה בנדונו
אמרנו כאשד לומר אפשר עצמו ע*ה רכינו למשה אכל

: טוב הוא עצמו דשם
 ומיחסי׳ מעסה חדשוס ראש כשמים כשוית ראיתי לבזה

 וז״ל ק״ז ׳,בס שכתב גדולים ושאר להרא״ש אותם
 צריכים אנו אין ישמעאל קורין כילד השאלה ובעיקר

 נאי׳ ששמותיהם דכל חשובה עשה שישמעאל המדרש לדברי
 בשם אבל ־ לקרות מעלמו ניסן השם כפורים ומעשיהם

 רשע בה שנתלבש מתון נעימה הוראה לו שאין או כעור
 שפיר פרין ז״ל שהרב הרי ־ עכ״ל היא מילחא סימנא

 לאליעזר וה״ה נעימה הוראה לו ויש דהשסנאה לישמעאל
 וזיל זה על שהגיה דהרסנא בכסא שם וראיסי • כדאמרן

 וכן נעימה הוראה לו יש דעשו נראה במדרש איקשיאדשס
 זאש מודיענו והכסוב כן קראוהו ורבקה ילחק שהרי ודאי
 לתרץ בא לא דרכינו ונראה ־ הוא הגון דכר לסימן ודאי

 לסלק אלא בא לא איהו השלילה על שאלה אין כי זה
 ומים • עכ׳ל בשמיה מסקינן אין ישמעאל כשם הקושי׳
 על כא עלמו דכל נהירא לא וכו׳ זה באולסרץ לא דרכינו

 אין למה ישמעאל רכי כקוראו טען אשר הלץ השלמיד
 שלוה הגם כסיל ענה כסיכ תורה וכדכרי • עשו ר׳ קורין

 נראה אמנם ־ ע׳ש להחלולץ שדרכו ההוא התלמיד לדחוס
 לו שאין או כעור דשם ואמר הכל השיכ א׳ כדכוד דרכינו
 הגם נעימה הוראה כו אין עשו ושם וכו׳ נעימה הוראה
 שפירפ״י כמו ונגמר נעשה היינו דעשו כעור שם דאינו

 המגיה של דעסו על שעלתה כמו ולא נעימה כזה ואין
 אלא. ־ טוב או רע שיהיה מורה אינו ונגמר דנעש׳ הנזכר
 ותו י רע פינוי כל ואדרבא ־ ילדים מפאר משונה פהוא

 ים דעשו נראה ושם המדרש שראה שאמר שהוא עליו ק׳
 בן קראוהו ורבקה שיצחק ג״ב וכתב נעימה הוראה לו

 ויקראו מיג פ׳ ככ״ר אמרו דהרי • לו עלמה לא בשתים
 אסון יצחק ר׳ אמר בעולמי שבראתי שוא הא וגו׳ שמו

 ה׳ אמר כה שם בכורי לבני קורא אנא אף וכו׳ קריחון
 ובפירש״י• שם יפ׳ס הרב ועמ״ם עכ׳ל ישראל בכורי בני

 כעור אינו עצמו שהשם וכיון עשו קראוהו שהעולם ונראה
שקראוהו במה ע״ה ורבקה יצחק נסרצו בארץ שמום שם וה׳

מרבים



מערבת
 ולמפרע • הזה שם כלס כפי ונזדמן בלידתו העם מרבית

 שבראתי שוא הא דרמז ־ כן שקראוהו עשה משפט ה׳ נודע
 :וכו׳ קדיסון אתון אמר כ; קראוהו שהעם ועל בעולמי

 לקמן כמיש זה ספר על עוררין ילאו כותבי ואחרי
 אפשי הדברים ומתוך ־ ע״ש כי״ס במערכת

 רשע כשהוא אלא בשמיהן מסקינן לא נאמר דלא לומר
 זקן אליעזר דיומא פ״ג ואמרו לריק היה אליעזר הכא אבל

 שלו הגזע מן ארור שתי׳ תימא ואפילו היה בישיבת ויושב
 וחכם לדיק היה עלמו שהוא כלומר מגופיה לכר והוא
 החליט אין המבי״ט הרב על וקשה בשמיה מסקינן ודאי
 נקרא ע״ה רכינו משת שבן לא אם באמיה מסקינן דלא

 אומרים ויש ארור מכלל שילא רז״ל דאמרו וכ״ש :כן
: מרז״ל כידוע לגיע בחיים שנכנס

 דאמרו דלאמסקינן מבי״ט היב לסברת אף אפשר ל/לד
 שהיה להקב״ה מלאו למרום משה כשעלה רז״ל

 יהי ואמר וכו׳ שנחה בת עגלה אומר בני אליעזר אומד
 • אליעזר המיוהד האחד ושם הה״ד מחללי זה דילא רלון

 שסאליעזר במעט ליה מיהביהבי שאניהכאדמשמיא וא״כ
 השוס׳ משם שם והריטב״א ביומא חו״י כתבו וכיולא
 להאריך: מקו׳ כאן ואין עיי״ש כן קראו דה׳ ישמעאל דשאני

 להעלו׳ דאין המבי״ט הרב לדברי אבא נא הבה מ^תה
 קודם בשם והנקרא ואילך מאברהם אלא פס

 קשה והרבי וכו׳ בסורה שעמלו במי נכלל אינו אברהם
 מקבלת או סמךמרז״ל שוס כלי מדעתו כן שיאמר הרב על

 אכל החרשנו טוכה עלה כדרך אומר ואלוהיה הגאונים
 דכר זהו וכו׳ כמורה שעמלו כמי נכלל שאינו אומר נגזור
 שם נח אדם כשמותם קראו כהפך נוהגים והעולם קשה

 הכיא סר״ש סי׳ בי״ד כנה״ג הרכ והנה ־ וכיולא מהללאל
 שהרי חמיה ואני עליו וכשכ הנזכר המבי׳ט הרב דברי

 של שאביו וחיו יפה בר בנימין רבי באמוראים מלינו
 ובחסידות בתורה גדול לבן וזכה חכמים גדר פרץ יפת רבי
 להרגיש ויש כתב מילה מכשירי וכספר ־ עכ״ל יפת בר׳
 אימא ולעולם בסורה גדול שהי׳ מלינו לא דיפס דבריו על
 אבל חכם תלמיד לבן זכה לא גדר שפרץ לפי יפס דאכי לך

 בנימין כר׳ בתורה גדול לבן זכה מחטא דנקי גופיה יפת
 ואף מהללאל בן מעקביא להעיד יש דכיולא כתב וכבר״י
 עכ״ל־ואשסמיס החב״ב הרב על במיש לפקפק יש בדבריו
 בנימין ר׳ של אביו יפת ר׳ מנה יוחסין ס׳ דהרב מיניה
 כחו גדול יוחסין שפר דהרב וידוע עיש האמוראים בכלל
 כמו כנה״ג הרב סמך ועליו ובמדרשים בש״ס מאד ובקי

 טעות דהיה נ׳ל ועוד ־ ממנו ראיה מביא פעמים שכמה
 ואני לכתוב רלונו והיה למעתיק או כנה״ג לתרב קולמוס

 בנימין ר׳ של אביו יפת ר׳ באמוראים מלינו שהרי סמיה
 כמו כתב מהמעתיק או זיל דהרב שיטפיה ואגב יפת בר

 דיש יוסף בברכי הדל אני דכתבתי ומאי • לפנינו שכתוב
 דמסחמאמהללאל היינו כיולאמעקביאבןמהללאל להעיר

 העיר בני איך ור׳ל כתבתי דכיולא ועוד בחורה גדול היה
 שפקפק הדורות סדר כס׳ ראיתי שוב ׳ לאכיו הודיעו לא

 האמוראי׳ ככלל יפת ר׳ שמנה יוחסין ספר הרב על קלת
 ר׳ דאשכחן ראי׳ זו ואין י יפס כר׳ כנימין ר׳ דהוליל
 קי״ד אמוראכמ׳׳שכיבמו׳ד׳ היה פדח ור׳ בדת כן אליעזר

 דכוותי׳. אשכחן וכיולא כזה להאריך ואין יוחסין ס׳ והרב
 אמרי׳ וכן ־ חכרנא יוחאי שאמר כזוהר מלינו והרירשכ״י

אליעזר רבי תלמיד אלעאי ורבי אלעאי בר יהודה רבי

ה ־גדולים - א
 דהוס־ יפש בר בנימין מר׳ להוכיח אין כן ואם דסוכה פ״ק
 וכספר ׳ להאריך ואין־ יפת בר׳ בנימין ר׳ למימר ליה

 מהרח״ו תלמיד מקובל חסיד חכם שהיה כתב הדורות קורא
 קצרתי• כי היטיב ודוק ע״א מ״ב דף ע״ש יפת ר׳ ושמו זיל

חבורים כמה שחיבר מביא ע״ב קע״ה דף הדורות וכסדר
: ע״ש הלוי יפס הר׳ גדולים

 ותני דקפסיק המבי״ט( הרב מדברי לנו הונח לא )ואדיין
רזיל משם אומר היה ואלו ־ אמרה עלהו ומפי י

 כשב ז״ל הרב אבל • החרשנו רבותיו מקבלת שקיבל או
 כמ״שבעניוסי שקשה היא וזו מדעתו דבריו הס סתסכאלו

סוף אומץ יוסף בקונטרס ע״ז שכחבתי מת ועיין לעיל
:כס״ד י״א סי׳

 סמך יש או קיבל כך דודאי ללדד מקום דיש איברא
 בכלל דאינו בפשיטוש אומר גזר מאשר מחז״ל

 שיטפיה ואגכ ליולדו רוח נחס ועושה בחורה שעמלו מי
 ממנהג שיקשה אלא הדבר ושרש עיקימטרין אומר אמר לא

 מהללאל יפת אדם יולדו בניס בשמותס ק״או העולם
נמלאו ומהללאל דיפת אלא צוד ולא שם כמ״ש וכיוצא

 : שם כתבתי כאשר והאמוראים הסנאים בימי
אמרה מדופשיה לאו המבייט שהרב שלדדנו מה וכלפי
 מרז״ל שרשוהי עיקר ברם מרבותיו זה קיבל אלא “

 פ״ג כ״י המשנה בפי׳ מז״ה במ״ש לדבר טעם לחת יש
 מספרי והוא מקומוח בכמה הדל אני והבאתיו דנדרים

 וכוי הנשמות כל היו הפלגת דור קודם כי המקובלים
 אעיה אברהם שנבחר הפלגה ומדור א׳ מאולר יולאות

 יוסף ברכי הקטן בס׳ בזה הדל אני שהעירותי ומה • וכו׳
 דף פסח הרגל שמחת בקונט׳ ישבתי כבי מיו סי׳ א״ח
 מאביהם הוא ישראל תבואת דראשיס בידינו ע״ב־ועלה י״ח

 אשריק־או שמו זה יולד ילד כי טעם טוב ואילךויש אע״ת
 ישראלד עם שם מתחיל הי׳ דבו ואילך אע״ת אברהם מזמן

אלא אבות קורין דאין שארז״ל מה נעים ומה טוב רמה
 דאולר עיה אבותינו ויעקב ילחק אברהם לשלשה

 ולכן ואילך אע״ה מאברהם בפ״ע אולר הוא ישראל אומת
האבוס הס כי כך אחר ולא קודם לא אבית קורין אין

: החולדות ילאו ומאבות

 אשר וההג״ה ראש בשמים תשובת על למעלת מ״ש1
 תבאסי הנזכר סי׳ אומץ יוסף בקונטרס ־ שם

 : ודוק ע״ש הדבר וכארחי וחנחומא רז״למב״ר מאמרי

גאטיניו אברהם מחריר הרב )לה(
 חיבר שלמה כרס הרב תלמיד

 כסף טירת ס׳ הוא בפלפול נחטדמדהשי׳ ס׳

 תורת והרביץ • משו״ת הכסף צרור וספר
תהלה בעיר רבים וכן שלמים בתלמידים

: יע״א שאלוניקי
 הקדוש הוא גאלאנטי אברהם מה׳ נלי(

 שבחי בס׳ ככתוב בקדושה מופלג
 רבינד תלמידי מגדולי הי׳ והוא זצ״ל האר״י
 פי"• יקר ירח פ׳ וחיבר זצ״ל קורדובירו מהר״ם
 והוא בגבורתו כשמש פירושו רבו כי הזוהר

 שמקבלת ירח כמו פירושו חיבר והוא יקר אור
אך ־ נדפס ולא נגדו מנגה מהשמש הארה

נדפס



גדולים א
 ושקיל רבות ושו״ת חכמים ומדות חש״ס וכללי

־. משה פני חרב עם וטרי
 שו״ת חיבר טוואה ץ׳ אברהם מחריר ]נא[

 וכותב התשב״ץ בסוף ונדפסו
 והוא זקני אדוני הרשב״ץ ועל הרמב״ן על

יראה הרואה כאשר אלגזאייר מרבני
: הנזכר בתשובותיו

.יוסף בני )עיין טייב אברהם מחריר ]נב[
נ בח״ב( יצחק זרע

 צרפתי טריויס אברהם מחריר ]־ג[
 דיני על אברהם ברכת ס׳ חיבר

 מהר״י מרן הספר הדפסת על והסכימו נט״י
 דודו מטראני אהרן ומה׳ הלוי אליה ומה' קארו

 ומזכירו פאסי מהר״י תלמיד המבי״ט הרב של
 שם כתב הנזכר טריויס ומהר״א ־ בב״י מרן

 ,מה עם וטרי ושקיל י רש״י מגזע שהיה
 פלוגתיה בר הנזכר ומהר״א הרא״ם׳ בן ישראל

:ומהרד״ך דמהרלנ״ח

 מרבני אחד טריקה אברהם מחריר ]־י[
 גנת הרב תשובתו הביא מצרים

 כמוצא כתב ד׳ ובסי׳ ג׳ סי׳ ד׳ כלל א״ה ורדים
 טריקה אברהם הרב תשובת מצאתי רב שלל

 הובא׳ ג׳ כלל בח״מ ושם. " בדבריו וטדי ושקיל
: הנזכר טריקה מהר״א הרב תשובת

 יהוסף היר בן אברהם ה״ר ן"־[
 תוספות )עיין החסיד יהודה ר׳ של חמיו

נ בח״ב(
 חזקוני יחזקאל במר אברהם הרב ]־י[

• טוב יום תוספת הרב תלמיד
: כ״י קונטרס

 )ע״ו פישל יחיאל אברהם מחריר נ־ז[
ויידא(

 תלמיד הימני אברהם מהר״ר נ־ח[
 וקרא מזמורים ק״ן חיבר מהרימ״ט

 אברהם אשל וחיבר י ונדפס מלכות הוד הספד
 התוספתא• על באור מרובה תוספת ום׳ דרושי׳

 ואיני ניזונית איני בדין תשובה בידי ויש
: ז״ל מהרב כ״י עושה

 מדמון יצחק בר אברהם רבי ]נט[
: במ״ב( מנוחה בריח )עיין ספרד

 הרב מורנו יצחקי אברהם מחריד ]ש[
החסיד הרב של בנו

 הסד דוב זקנינו מר של בתו בן יצחק׳ מחריר
לאברהם

מערכת
 והוא חמה זהרי פ׳ כראשית ם׳ על נדפס
 מז״ה ותקנו וקצרו יקר ירח בס׳ הרב פי׳ הצור

 חמה( זהרי ין )ע בבר כמיש ז״ל אזולאי מהר״א
 פי׳ בוכים קול ונקרא סתרים קינת ס׳ ונדפס

 הרב בי וי״א ־ כידוע לאיבה הנז׳ מהד״א הרב
 מהר״ם המוסמך הרב של אחיו הנזכר מהה״א

 * שו״ת המחבר ז״ל מרן תלמיד כאלאנטי
 שחרב בידו שקבלה ז״ל א׳ מרב ושמעתי
 חצר מממונו ובנה עשיר היה הנזכר מהר״א

 יצחק ור׳ אלעזר ור׳ הרשב״י ציון ששם מירון
 :בח״ב( ממה זהרי • יקר אור י הממה אור )ועיין זי״ע
 המרדבי מביאו הגדול אברהם רבעו ]לז[

 דף )ד״פ( מהר״ם ובתשובות
" : ע״ג קי״א

 :( כח״ב הקני חבר )עיי׳ גדיליא )לח(הר*א

 סופרים מקרא )עיין לרון אברהם מהתר לט[1
: בח״ב( סופרים וחקי!

 גלוגא מק׳־ק ראמד אברהם מהדיר ]מ[
: בח״ב( אברהס זרע )עי׳

 ליקוטי )עיין ריקייר דיל אברהם הרב ]מא[
: אורומ£במ׳׳ב(

 אהבת )עיין ויטמונד אברהם מהדיר ]מ־[
: בח״ב( חסד

 הרא״ם מביאו זוטרא אברהם רבינו ]מג[
 מקדימו טהרה ם׳ וריש רש־׳י על

 כמו בהנים תורת שפי׳ ונראה ־ הלל לרבינו
: מוכרח ואינו הלל רבינו

 ילחק מה׳ )עיין זכות אברהם מהדיר ]מי[
: אכוהב(

 הרב של חמיו זכשן אברהם מהדיר ]מה[
: בשמות סימן והזכירו האגור

 לו יש חזן לבית אברהם מהדיר ]עי[
 : ב״י אנשים זרע בס׳ ב״י תשובה

 חזקוני אברהם מה׳ המקובל הרב יעז[
: כח״ב( ידות ושתי התורה חקת זאת )עיין

חיון אברהם כמה" החסיד הרב }״״[
:בח״ב( צבור פלמי )עיין

 טהורות אמרות )עיין חיץ אברהם הרב }מט[
: בח״ב(

 תלמיד הגמא ן׳ אברהם מחריר ־[1
 הרב של חמיו למהרימ״ט ותיק

 אברהם בית חיבר *• נזיר הלוי מחד״ם החסיד
שרשים על וס׳ עיגונא על ורב עצום קונטרס



מערכת
 פהר״ר הרב ואחיו המג״ן הרב תלמיד לאברהם

 דורנו גדולי הם ומתלמידיו * יצחקי יצחק
 למד הרב ומורנו ־ הכהן ומהר״י חאגיז סהר״ם
 מורתי• אמי אבי החסיד הרב עם האמת חכמת

 לפניו למד זלה״ה מארי אבא ראשי ועטרת
 לראש נתמנה והוא ־ תפ״ט בשנת ימיו בסוף
 בתורה מופלג דחן מהר״י והרב ־ גדולים בזמן

 דבר ,והי בעמי יעצור זה עליו קרא וזקנה
 ידענו אך מתיל עילאי דבי לאריא ומנהיג
 חבור וחיבר ־ בצינעא חסידותו מתוקף נאמנה

 גיטין חלבית ועל יו״ד ועל הרטב״ם על גדול
 ב׳ אברהם זרע שו״ת כ״א נדפס ולא ושו״ת

: חלקים
 י וסי ונפלא ו ועזוז ועניניו ז״ל מהרב כמיבו׳ כמה ראימי ואני
 שירן י׳ג הששי יום ירושלים בתוככי לשמים ועלה ־ רבו

 הוקף נודע דרבי ובאש־בהיה ־ חיי׳ס שנות לו והיו מפ״ע
 אמות ד׳ כמון שנקבר בזמננו ראשון היה והוא גדולתו
 ירושלים רבני מפי ושמעתי ־ מנלכ״ה הנביא לזכריה
 היה חכמתו על נוסף שסיפרו בדורו שהיו ז״ל הזקנים
 : ז׳ל מהרב עניני׳ כמת וידעתי בסתר בחסידות מתנהג

 )ע״ן ירושלמי )אברהם מהר״א ]סא[
: צונצין( יהושע מהר״ר

 כיש )עיין ישראל אברהם מחריר נסע[
 : אברהסכח״ב(

 "ן )ע זאבי ישראל אברהם ]ס^מהריר
 : זאבי( ישראל מ׳ ־ אזולאי מהר״א

 יצחק זרע )עיין הבהן אברהם מהר״ר ]סי[
 : בח״ב( , י

 מרבני א׳ פימינטיל הכהן אברהם מ׳ נשה[
 ואח״ב אמשטרדם

 מנחת ס׳ נחמד הבור וחיבר בהמבורג רב היה
 ממרעית היה והוא • חכ״ח שנת ונדפס כהן
 הלוי שאול מה׳ הרב של קדשים צאן

 מבוא ומאמר לרצון עלה וספרו ־ מורטירא
 בין בענין הנזכר הספר בתחלת אשר השמש

 ונדפס עליו כתב חדש פרי הרב השמשות
 שמן ס׳ בסוף הלז הדש פרי הרב קונטרס
 הרב גם ׳ זלה״ה מלכי עזרא מה׳ להרב למאוד
 יוסף רב בספר אשר בקונטרס מהרח״א הגדול

 התערובות ומאמר י עליו כתב קצבי למהר״י
 קודם בפתיחתו מגדים פ-י הרב עליו וב׳ קצרו

: שם עיין תערובות הל׳

 מה״קזאמרשטש הכהן אברהם מה׳ ]סי[
בח״ב( אבדתם בית )ע׳

 נקודות )עיין לאניית אברהם מהר״ר ]סז[
: בת״ב( הכסף

ר גדולים א
 ־מאש )־״! הלף אברדם רבי הרב ]ס״[

 : גח״ב( הילד

 ברוכים הלוי אברהם מהר״ר נסע[
 שראה הקדוש הוא ז״ל

: מערבי בכותל בהקיץ בעין עין השכינה
 אענה אני בלבו אדם שום יפקפק שלא כדי הסיפור לקול

 חזר לכו רז״ל דברי בכל ודאי מאמינים אנו הארש במיעב
 יולדה אמללה ע'פ ע״ו סימן ירמיה בילקוע מאמרם
 ואמרה וכו׳ שחורים לובשת אשת ראת שירמיה השבעה

: ע״ש וכו׳ ציון אימא אני

 הורוויץ הלוי .אברהם מהר״ר ]ע[
 בעל הקדוש הרב של אביו

 המפה בעל מור״ם תלמיד הברית לוחות שני

 וס׳ אברהם ברית וספר ברכה עמק ספר חיבר
 רבנים קדש זרע אברהם וזרע נוחלין יש

:וקדושים מופלג•׳

 מיגאש ן׳ הלוי אברהם מהריר ]עא[
 בשו״ת תראה כאשר מרן בזמן

 ושם * ז״ך סימן הנז׳ הרב תשובת רוכל אבקת
:ע״ש הענין על מרן תשובת

 נועם דרכי הרב בן הללי אברהם מה׳ ]עב[
 במצרים אב״ד היה

 שו״ת וחיבר אחד במקום וגדולה תורה ועשיר
 ושקיל ־ נתיב יאיר וס׳ המלך גן ום׳ ורדים גנת

 יצחקי וטהר״א הביב ן׳ מהר״ם עם טובא וטרי
 מלחמת קונטרס לו ויש וסיעתם־ פראגי ומהריי

 השיגר וכבר גדול בתוקף מילה בדין מצוה
 והרב בספרו זאבי מהר״י הרב מורינו עליו
 אתי נמצאו ועוד ־ ז׳ סימן ח״א מאירות פנים

 ועוד י דבריו לסתור דורו מרבני ב״י פסקים
 אחרו׳ שו״ת גם נדפסו ולא הרבה דרשו׳ הי״ל

:נדפסו שלא

 הרטבים של בנו אברהם רבינו ]עג[
 אברהם ר׳ הרב עליו וכותבין

 כמ״ש ומחצה שנה וחמשים אחד והי החסיד
 ניב דף בח״א והבאתיו בנו דוד רבינו הנגיד

 שחיבר כתב יוחסין ובס׳ הלמב״םבאותמ'( )עיין
 קצת כ״י בס׳ ראיתי הצעיר ואני • שאלות

 אביר מר לשונות על אברהם מרבינו תשובות
 אלשקר ושהר״ס ־ עליהם שנשאל הרמב״ם

 מספר אחד לשון מביא צ״ו סי׳ בתשובותיו
 כפאי״ת אל בערבי וקיאו אברהם רבינו שחיבר

 מביא ח״א הרמב״ם ער רוקה מעשה ובתחלת
:ממנו חרושים הרבה

מהד



גדולים א מערכת
מרבני היה מדינה אברהם מהר״ר ן"■[

 מהר״ם בזמן מצרים
ח״מ נועם דרבי בספרו תשובה לו ויש הלוי

:לו סימן
 פני הזאי'רג״י כחכמת בקי היה ז״ל שהרב זשמעתי

 קדמו׳ מדבר בקונטרס כמ״ם נפלאה חכמה והיא ■מתכונתה
 יבוא אימתי המשיח על ששאל ושמעתי ־ חי״ת מערכת
 אחיח פעם לשאול וחזר ־ וסתרי צפן ואל שאל מי משיבו
 באים ותשובתו מיתתיו הנה והשיבו זו שאלת על שישיבו

 ;"ל הרב מכתיבת נייר ראיתי ואני • יסרב לא ולכן ■כאחד
 הימה והתשובה אחת שאלה על שהשיבו השובה נוסח

: תקדש בלשון

 מרטאל אברהם מהחד הגדול הרב ]עיי[
 בם׳ ותשובותיו הרבה ספרים חיבר

 בני ובס׳ כ״ג ס*׳ ח״א יש למהרח חיים תורת
 וסי׳ כ״ט סימן בשו״ת היון למהר״ש שמואל

 מנן ס׳ שחיבר הוא ספרים מפי והנודע * ל״ח
 בא״ה־ כנה״ג הרב והביאו נימין בעניני אברהם

 במסכת הלכות בחידושי יעקב קול הרב 51
 רבו והוא ־ הנז׳ להרב כ״י משיטה מביא נזיר

:בתשובותיו כמבואר אהרן בני הרב של
 שסידר מוטאל בנימין הרב הוא שבנו ונראה

 בהקדמתו כמבואר ישרים תמת ספר
 כמה וחיבר עצום מדקדק שהיה ושמעתי י שם

:הדקדוק בחכמת ספרים
 מרב שמעתי ירקות מוכר אברהם ר׳ ]עי[

 בית תחת מהרשיל בימי כי שקיבל זקן אחד
 היה ושם ירקות מוכר שהיה א׳ לאים חנות היה מדרשו

 צנוע והיה ירקוס מוכר אביתם ר׳ לו וקורין בחנוה ישן
 ,שר ושמע עהרש״ל קם א׳ ולילה אדם עם לו אין ודבר

 רחב פירוש ומפרשה מאד עמוקה סוגיא לומד היה אברהם
 שאלה לו ושאל אחריו ושלח דבריו• לכל דעתו נותן זהיה

 מאי ידע ולא ע״ה הוא כי השיב והוא בש״ס עמוקה
 דבריו והאירו פיו פתח וגזרות הפצרות וע׳י רבנן קאמרי
 בסוד שיהיה לו ונתחנן י ופלא הפלא ובקיאות כחכמת

 עמו מפלפל שמהרש״ל זמן כמה ונמשך הדבר יודיע זלא
 וכשנחכקש * רבה גברא שהוא רוח קורס מוצא זהיה

 לר׳ לרב שיקחו לקהל צוה מהרש״ל מעלה של כישיבה
 ותנאי׳ בהפצרות ואח״כ כמוהו אין כי ירקוק מוכר אברהם

 מוסר יקח לב לו שים ומי ז״ל• הרב צוואת נתקיימה רבים
 חכמת צנועים ואת לשמה חורה גדר הוא כמת עד השכל

 טוב ימנע לא וה׳ - וגבה ונשא ירום עליו מכרזת זהסורה
: כתמים להולכים

 דבינו תלמיד מונסון אברהם מה׳ ]עז[
אשכנזי בצלאל

 ויש * מהיר סופר והיה סצרים מרבני א׳ זהיה
 תורות ספרי וראיתי ־ כ״י תשובותיו חלק בידי

 וכבד " מצרים בארץ הקדש יד ידו מכתיבת

 להרב השבי״ח השב״ח ט״ו סי׳ ח״ג מהרש״ך
:לאר״ש מאי״ר הגדולה ידו כתיבת על ז״ל

 על לינזאנו די מהר״ם עם שנתונה כ״י קונטרס וראיתי
 בחכמת זצ״ל מהרח״ו על להשיג שחיבר אמת אמרי ס׳

 נחמדי׳־ דרושיס שחיבי כ״י בקובץ ראיסי גם וכו׳• האמת
 ומהרש״ך מהריט״ן כשי״ח הנה הן הן ותשובותיו

 מנוחתו והיחת קושטאנדינאיע״א והלךלמתא ומהרימ״ט־
 קע״ה סי׳ א״ח מהרפד״ה בשויח יראה והרואה שם• כבוד
 שם מהיפד״ם שהביא ותשובה ומהרשדים מרן בזמן שהיה
 עלה וחסים מונסון מהר״א של ידו בכתב אללי ישנה

:סכנדרי מתר״א הרב הולך מסכים

האחרון מונסון אברהם ]ע״[מהר״ר
: בח״ב( חיים תוצאות )עיין

 ממונפלייר אברהם רבינו ]עע[
 והוא קמאי מרבוואתא הוא

 ובם׳ הש״ס על חידושים חיבר מההר הר״א
 מזכיר לך לך פרשת התורה באור ידות שתי

 הזכיר בתשו׳ והרשב״א ,לחולין׳ חידושיו
 הזכיר דברכות פ״ק יונה ורבינו ההר חכמי

:הרתב״ס( באגרות )ועיין ההר מן הר״ש
 מובהק רב מוסה ן׳ אברהם מהר״ר ש

 מרבני א׳ גדול מקובל
 כ״י סוטה על שיטה חיבר ־. הפנימי מערב

 להל׳ באור ובסופה זו שיטה וראיתי .נחמדת
 ועל עד״ה ההגדה פי׳ וקצת להרמב״ם חמץ
 מחידושיו מביא יצחק שיח ובס׳ אחרות* מס׳

 החסיד הרב עס בקבלה מתווכחים והיו ליומא
 כנראה מרוויקוס של אזולאי מהר״א

: חיים אוצרות בספר מהגהותיהם
 מי )עיין מיוחם אברהם מהר״ר ]פא[

: בח״ב( אברהם

 וטרי שקיל משה בר אברהם רבינו ]סב[
 ברוך בר מהר״ם עם

 : ז׳ סימן קרימונה( )דפוס הקצרות בתשובות
 נחמיאם ן׳ אברהם מהר״ר ]פג[

 חייון מהד״ש תשובת על הסכמה
• ט׳ פי׳ בתשובותיו שמואל בני בספרו

 הירחי נתן בר אברהם רבינר ]סי[
 והיה המנהיג ספר חיבר ירחי( ן' )גס

 המנהיג ספר ונדפס החמישי האלף בסוף
:רע״ט שנת בקושטנדינא

 העזרי יואל ורכינו אליקי׳ דרכינו יוחסין כס׳ שכתב ומה
 שלשה ־ המרדכי של זקנו והוא ירחי ן׳ הר׳א של חתניו

 נתן כר אכרהס רכינו הוא דראכ׳ן סכר דהוא נפלאו המה
 חתנו דראכ׳ן ועוד נתן כי אליעזר רכינו הוא אלא תא ולי

יואל דרכינו ועוד איפכא כהר אזיל והוא אליקי׳ שלרכינו

העזרי



ז גרולים א
 תוכחת לו יש התורה על בפירושו והרמב״ן

 י החומש על בפירושו שפי׳ במה עמו מגולה
 לתורת פירושו על פירושים כמה וחיברו
 להדפיסם וחזרו פירושים קצת ונדפסו

 ויש טובה* מרגלית ס׳ לו וקורא באמשטרדם
 מפי הנשמע ולפי י בכ״י פירושים הרבה עוד

 המספר בחכמת מופלג שהי׳ סיפורים סופרים
 הרבת לו ואירעו .מעשית ובקבלה והתשבורת

 כ׳ קהלת פירוש ובסוף * הרמב״ם עם ענינים
 מגלת בפי׳ ומצאתי תת״ק. ד״א שנת שחיברו

 סרוק ן׳ זכריה כמהד״ר המובהק להרב אסתר
 מספרד חשובות היותר בקהלות רב שהי׳

 גרי״ם שנת הגרוש אח- הפי׳הזה וחיבר וארגון
 הפליג ע״א ז׳ ובדף שכ״ה ש׳ בוויניציא ונדפס
 ראיתי ואנכי וז״ל וכתב הראב״ע בשבח
 בתכלית והם קדושין ממם׳ הראב״ע חדושי
כי חדש זה ויאה ־ עכ״ל והאימות הדקות

:השים על חידושים חיבר הראב״ע

 לפי׳ כאור עשה ז״ל איספינוזא בנימין הרב
 ובהקדמתו וכתובים לנביאים הראב״ע

 איטליא ורבני אשכנזי רפאל הרב מ״ש מביא
 הראב״ע של שתלמידיו להם שנתברר בכ״י

 דברים מדעתם והוסיפו בפירושו יד שלחו
 בחומש שימצא לשון וכל י כן לא אשר

 איננו ז״ל רבותינו לדברי מנגד ובנביאי׳שהוא
 אחרי ידיעתו בלי תלמידיו רק עצמו מהראב״ע

תורף זהו • נקי וכסאו והראב״ע יד שלחו מותו
 :דעתנו תנוח הדברי׳ כנים ואם ־ דבריהם

עליו כותב הרמב״ן רבינו דזמנין נענה מה אך
 זהב יוצק שמות פרשת מ״ש כגון בתוקף

 ונתאמת הראב״ע לזמן סמוך הי׳ והרמב״ן וכו׳
 אמנם • עצמו הראב״ע פי׳ זה הוא כי אצלו

 הלשונו׳הזדים אותם כל דאם גיסא לאידך זיל
 העיר לא אמא׳ מראב״ע הם ורז״ל הדין נגד

 בינייהד דאיכא מוכח אלא ? עליהם הרמב״ן
 זדיס יד ושלטו הדאב״ע מדברי שאינם
 עומר ובספר • לבו על עלה לא אשר לכתיב

 בכבוד שכותב ר״ת שר אשר שיר יש השכח'
 הרב הביאם איטליא ורבני • להראב״ע גדול

 שחיבר ספרים כמה מזכירים הנזכר בנימין
 ראיתי הצעיר ואני • גלויים שאינם הראב״ע

 בחכמו׳. הראב״ע שחיבר ספרים ז׳ כמו בב״י
שבת אגרת שענין כתבו הנזכרים והרבנים

. מערכת
 חכור שם הוא והעזרי שלוי יואל רבעו הוא שכתב העזיי

 • אשף אבי )עיין לעיל ומפורש ככתוב העזרי אבי בנו
: כח״ב( העזרי אבי

 )עיין ספרדי סבע אברהם מהריר ]פת[
 :בח״ב( המור צרור

 בספינת בא היה הנזכר שהרב כתב כ״י יוסף דברי ובס׳
 הנז׳ להרב נתנפל החובל ורב לטבעם ים של נחשול ועמד

 שלא ימוש שאם בתנאי אן יצילם שהוא והשיבו ־ להצילם
 יהיה ולא ישראל מערי לאחת יביאוהו רק לים ישליכוהו

 ונח לה׳ והתפלל החובל רב לו ונשבע ־ נזק שום להם
 לעיר קרוב והיה ז״ל הרב נפטר ימים שני ואחר הים

 ישראל וקברוהו לוירונא והגיע החובל רב והשתדל וירונא
: זי״ע גדול בכבוד שבוירונא

 ביון )עיין הסופר אברהם מהר־ר ]פי[
: כח״ב( שאמר

 תלמיד סגנדרי אברהם מהר״ר ]פז[
 מים באר בם׳ כתב י מהריק״ש

 של שהי׳בנו נר״ו מוצירי כמהר״ח לד,רב חיים
 בי״ד )עיי״ש בב״י מרן שמביא סכנדרי ־מהר״י

 . בניו מבני הי׳ אלא כן הדבר ואינו ס( סי׳
 אברהם חותם וכך וחתימתו פסקי׳מהרב לי ויש

 ונראה • סכנדרי דידיע יוסף הרופא לאדוני בן
 ובעל * רופא אלא אוריין בר הוה לא דאביו
 ז״ל שהרב והעיד בישיבתו למד הדורות קורא

 הר״יאסכנדרי של בניו מבני שהוא אומר הי׳
 בדף ומ״ש • ע״ב ל׳ דף ע״ש הב״י שמביא

:ריהטיה אנב והוא דוקא לאו מ״ט
 אבירים לחם )עיין עזה ]׳ אברהם הרב ]פח[

: כח״ב(

 מופלא עזרא ן׳ אברהם רבינו ]פע[
 הדקדוק חכמות הגלוי ואת בחכמות

 נדפסו. וקצתם בדקדוק ספרים הרבה שחיבר
 גורל יודע והיה הרבה תוכן והיה ופי/הכ״ד

 כמה ראיתי הצעיר ואני י מתכונתו על החול
 והיה י הכמות בכמה בכ״י והס שחיבר ספרים

 הרדב״ז כמ״ש מיגאש ן׳ מהר״י רבינו בימי
 ימים והאריך תקל״ב סי׳ פירדא( )ד׳ בשו^ת

 קודם נפשיה ונח הרמב״ם בימי גם והי׳
 המידפסות באגרותיו והרמב״ם . הרמב״ם
 של ים בהקדמת מהדש״ל אך לבני משבחו
 דברי הם אם קצת ומסתפק מגמגם שלמה

 ל״ז דף סוף בקדושין והתום׳ • ע״ש חרמב״ם
 וכו' עזרא אבן אברהם ר׳ הרב הקשה כתבו

 פ״ב יהושע שדה הרב וכתב וכו׳ ת ר׳ ואומר
 אזלא דכ״ע דםוגיין זק״ן דף סוף דחלה

והמפרש המחבר הוא התו׳ שהזכירו דהראב״ע
שנדפסה



מערכת
 להראב״ע לו יש אמנם הדברי׳כן אין ונדפסה
:למעגית״ו והאריך זה על מיוחד חבור

 מהר״ר עזרא)ע״ן ן׳ ?( )אברהם מהתא צ[1
: נעים( ן׳ יעקב *

 )ע״ו עקרא עקר ן׳ אברהם מה׳ !צא[
 : בח״ב( רכה למדרש כללים לבנון ארזי

 תשובות יש מפיזרו אברהם רבינו !צע[
 ומהם הלקט בשבלי ז״ל מהרב

: צ״ב ופי׳ ו׳ ס•׳ בח״ב
 צרופה אמרי )עיין פישל אברהם מהר״ר !צג[

: בח״ב.(

 הגהות עשה מפראג אברהם מהתר !צי[
 והאחרוני׳ מור״ס מדבריו הטורי׳ומביא על

:מברונא מהר״י של הכירו מפראג ומהר״א

 1)ע״ מפרימסרא אברהם מהר״ר ]לה[
:בח״ב( האהל פמח

 תשובתו הביא צלח אברהם מהתר !צי[
:י״ב סימן ח״ג מהרח״ש

 אברהם ברית )עיין צמח אברהם מהתר ]צז[
: בח״ב(

 קארו רפאל הר׳ בן קארו אברהם מה׳ ]ל"[
 יע״א אנדרינופלא בק״ק רב שהיה

 ותלמידו חורגו והיה הקדוש מרן מזרע והיה
 בתור׳ שקדן הי׳ נחום. מהד״א הרב מורינו של

 שנים בקצרות נפטר בעון והן חריפא פלפלא
 על הגזבר הרב מורינו בתכם קונטרסים וקצת

: נחום חזון בם׳ שמו
 כתבתי מ״ב דף אזן יעיר בקונטרס בעניי ואני

 בענין קונטרס חיבר קארו שמהר״א
 מהרשום דכתבתי דקדא.והאמת טעמא דרשינן

 נראה וכעת נחום חזון בידי הי׳ ולא אצלי
 וה׳ דקדא בטעמא למקרא אם לי דנתחלף
: בח״ב( קונסרס )ועיין משגיאות יצילנו

 דרכי׳ אבק )עיין קונקי אברהם מהר׳ר לט[1
: בחיב( קנאות מנחת

 ליב( אריה בט׳ )אברהם מהתר ק[1
 בח*ב(: חכמה )עי׳מעיין אשכנזי קלמנקש

 מהר׳ר )עיין קשטיל אברהם ]קא[מהר״ר
: זאבי( ישראל

 איח )עיין רודריגיז אברהם מהתר סכ[1
: בח׳ב לצדיק

מהר״ר )עיי; רווינו )אברהם( מהתר קג[1
: זכו״ס משה

 • הראשון רוזאנים אברהם מהתר קי[1
 ובשרת .משה פני הרב עם וטרי שקיל

גדולים א
 תשו׳ יש עולם כהונת ס׳ בריש פדימו מהר״ש

 יוסף. רב וכס׳ מאש במוצל והוזכר ז״ל מהרב
 סיגי והיה למלך משנה הרב של חמיו והיה

 וכל הספרים בגליון חרבה וכתב הרים ועוקר
 מהרש״ך על במש״ל שיש קצרים הדברים
 המש״ל חתנו והעתיקם ז״ל מהרב הם בתוקף
 ואני היא־ דיליה דתורה השב והמסדר בספרו
 כמעט וכלו תרומה גדולי ספר ראיתי הצעיר
 גם .עליו השגות הרב מכ״י בגליוגות כתוב

 ובמקום בתוקף בגליון כתב מהריט״ץ כתשו׳

 דרך העכברים שאכלוהו חסר כאן שכתב
 דאכלי נינהו רשיעי עכברי הגי כתב בדיחותא
והצולעה. הנדחה יתרם והגיהו שופרי משופרי

:הכתוב על והשיג

 .האחרון רוזאנים אברהם מהתר נקה[
 תשו׳ לו ויש בקושטנדינא רב בזמנינו

 ועלה בזקנה והפליג ח״א כהונה בתי בספר
 בנערותי הצעיד ואני ־ ת״ן ירושלים לעהיק

 ונתבסמתי פעמים כמה פ״ק להקביל זכיתי
 מהקדמות כמפורסם ננהד״ת וקסת״ו מתורתו

:ספרים בכמה בשמו שנדפסו והסכמות
 מרוטנבורג אברהם רבינו ]קי[

ז״ל: ממנו תשו׳ מביא הלקט שבלי הרב

 מלממש )עיי; רומאנו אברהם הרב ]קז[
: במ״ב( חובה

 רפאפורט הבה; אברהם הרב ]קח[
:בח״ב( בלונה סלח )עיין

 אברהם מהתר החסיד הרב ]קט[
 בח״ב(: הלקע שבלה )עיין טלקה שכלת בעל ־

 מהדיר )עיין שונצינו אברהם מהתר נקי[
: רוזילייו( נסים

 שמואל בכ״ר אברהם מהתר ]קיא[
 : בח״ב( האדן שדה )עיין

 )עיין אריה שער אברהם מהתר נקע[
:בח״ב( בבורים שלעי

 הזהב שרביט אברהם מהתר נקע[
 :פ״ה סימן ח״ב ״מ0 בתשובת

 ז״ל האחי תלמיד אברהם הרב נקיי[
 : בח״ב( רזיא גלי )עיין

 לברט בן הטי אדונים ר׳ נקטי[
 מחברת חיבר פאס ממדינת המערבי

 בשם מזכירו בפירושו ורש״י הדקדוק בשרשי
 גפהראב״עבס׳ פעמים כמה לברט בן נש דו

ואנכי הקדש. לשון זקני בכלל הזכירו מאזנים
- איש



ח גדולים א
 אהרן מה׳ החסיד המקובל הרב ]ק־א[

 ספר המחבר הרב ממודינא ברכיה
 הקדוש הזהר לתקרני פי׳ חיבר יבק מעבר
 .,חלקי ד׳ זצ״ל האר״י גורי פי על גדול וחבור

 זית שמן ח״ב . קדש משחת שמן ח״א והם
 ראיתים שפר אמרי ח״ד .פורח שתיל ח״ג זך.

 הקצינים אצל מודינא בעיר הקדש יד מכ״י
 משפחה בני ואמת חסד אנשי אלהים יראי

 אשר סאנגויניטי משפחה והמיוחסת הרמה
 והרב . ז״ל הרב של בנו בת משלשלת הם

 שנת לשמים ועלה הרמ״ע תלמיד הוא הנזכר
 רכים עניני' ושמעתי מגיד לו שהיה ושמעתי .שצ״ט

:זי״ע ונפלאותיו עזוזו

 ראוכן מהר״ר )עיי; המון אהרן מהריר ]קכב[

 :בח״ב( ישנים שפמי דובב ועיין . להלן מזרחי

 מיץ ק״ק דיין וירמיש אהרן מהר״ר נקכג[
: בח״ב( אור מאורי )עיין

 : גאלאנטי( מהר״ם )עיין חיץ אהרן הרב ]קכד[

 פאס ממדינת חיים ן׳ אהרן מהר׳ר ]ל,כה[
 הצרפתי וידאל הרב של דינו מבית

 אהרן קרבן הנכבד הבורו והדפים לויניציא בא
 נביאים על אהרן ולב . מהדורות ד׳ אחר

 ומכילתא ספרי על חיבר כי נא׳ ושם ראשונים
 .בכ״י אהרן ומצנפת אהרן מצח ס' לו ועוד
 וראיתי שם תורה והרביץ מצדים בארץ ועבר

 אשר ונכדו .כ״י מצרים רבני בפסקי חתימתו
 חברון עה״ק מרבני אחד היה שמו את ישא

 חנניה הרב בספר כ״י תשובותיו וראיתי ת״ו
 המוסמך הרב בזמן הברון מרבני אישפריאל

 תשובתו ראיתי גם י הזקן אבואלפיא מהר״ח
 איש אמיגו מהר״א הגאון עם וטרי שקיל כ״י

 כנה״ג הרב ושו״ת נועם דרכי ובס׳ . ירושלים
 איזמיר אב״ד הלוי מהר״ש ובשו״ת הנדפסות

 באיזמיר רב והיה .תשובותיו קצת הובאו כ״י
 אשר ומדרוש " ברעש ישראל בני על ויכפר
 מוכחדנפטר בהספדו לעתים בינה הרב דרש

 מתוך הרואה יראה בעיניו כאשר בויניציא
 דף הדורות קורא ובס׳ . הנז׳ הדרוש דברי

 ת״ו: ירושלים הקודש בעיר דנפטר כתב מ״ז

 )עיין הנ״ל נכד חיים ן׳ אהרן מהר״ר נקכי[
:אישפיריאל( חנניא מה׳ ועיין זה. לפני

 מהי"©■ )עיין מפיראני אהרן מהר״ר נתמ[
ד מטראני(

מערכת
 אהובנו של נכאתו בבית ראיתי צעיר איש

 משה סיני׳ והטפסר השר המרומם הגביר
 נושן ישן ספר ריגייו מעיר יצ״ו פואה בנימין

 הספרדי מנחם והשגות דונש מחברת והוא
 ותשובת דונש תלמידי ותשובת עליו סרוק ן'

 התייר קדוש אמרי ראיתי ושם .מנחם תלמידי
 כת ובל ־ ביניהם מכריע תם רבינו הגדול

 .יפים וחרוזים בשירים שר מחברתו בראשית
 והלא ארוך שיר נאמר לו שר תם רבינו נם

 יעקב לאותות היו הראשונים הבתים בראשי
 הקדש לשון בשרשי והכל מאיר רבינו כן

 ובבית ־ המקרא של התיבות ופתרון ודקדוק
 קדמונית גמרא ראיתי הנזכר המרומם השר

 בח״ב(: גמ׳ ע״ש)עיין ד' אות ,ג במערכת כמ״ש
 בימי אביוב אברהם מהר״ר ןי,טז[

 תשובותיו דמביא וזמנין . מהרשד״ס
:עמו וטרי ושקיל

 באה הנה אזוביב אהרן מהר״ר נתיז[
 מהד״ר תשובות בתוך תשובתו

 מהד״ר שהרב וכמדומה ז״ל ארחא ן׳ אליעזר
 ז״ל יוסף מטה הרב של חמיו היה הנזכר אהרן

 אין וכעת ז״ל זיין מהר״י הרב התנו מ״ש כפי
:בידי הנזכר ס׳

 )עיין הרמ״א אחי אהרן מהר״ר בתים[
:איסרלאש( מור״ם

 יד חיבר אלפנדרי אהרן מהר״ר ]קיט[
 הגדולה כנסת הרב ע״ד אהרן

 ושקלא כנה״ג הרב אחר לאור והספדי׳שיצאו
 הלקים. שני א״ה ועל א״ח על ונדפס .וטריא
 אפרי׳ מטה ס׳ בסוף א״ח על ח״ב נדפס ועתה
 מרבבת ז״ל לחרב ארדיט.ונדםס מהר״א להרב

 להרב להכיר וזכיתי .ח״א הרמב״ם על המשנה
 ונהניתי ת״ו חברון בעה״ק בעלותו הנז׳בזקנותו

 פה מפיו ושמעתי .וקדושתו תורתו אור מזיו
 ועל הרמב״ם חלקי ד׳ כל על שחיבר קדוש

 גילה נם • הכל ונשרף ח״מ על וקצת י״ד כל
 יהוד׳ממשפח' משבט שהוא בידו שמסורת לי

 תלמיד היה והוא . בצלאל ממשפחת יהודה
 אזמיר אב״ד הלוי מהר״ש בן הלוי בנימין הרב

רבו מתורת קונטרסים כמה בספריו ומביא
, :כידוע

 פני )עיין אמארילייו אהרן מהר״ר ני!־[
:בח״ב( אהרן י

מהו׳



גדולים א מערכת
 אתרן זרע^ )עיין ייטלים אהק מהר״ר קכח[1

 במ״ב(: תעוב הכהן)עי׳שמן אהלן מלל״ל ]קכמ[

 מרוניל הכהן אהלן לבינו ]קח
 חלק נדפס מקרוב חיים ארחות חיבר

 והיתר אסור מדיני כ״י שני חלק יש ועוד אחד
 שהיה נתב ע״ב כ״א דף הדורות קורא ובס׳
 הנהן אהרן רבינו והוא והרמ״ה הרמב״ן בזמן
על הרמ׳ה השיג דינו ובית לפניו אשר

:דתשובה פ״ה עז מנדל כמ״ש הרמב״ם
 יוחסין ס׳ הרב דברי דצדקו אומר בעניי ואני

 בס׳ שהרי ירוחם רבינו בזמן שהי׳ שב׳
 הרשב״א נותב שתדיר מפורש חיים ארחות

 תלמיד אשבילי להרי׳ט הרבה ומזכיר ז״ל
 רוג״ל עי״ן אצל ידוע כאשר והרשב״א הרא״ה

 מרן מייתי לשונות ואיזה חיים ארחות בס׳
קכ״ז סי' סוף וי״ד תרמ״ו סי׳ בא־׳ח כגון בב״י

: הריטב״א בשם בא״ח שכותב
 ט״ו נתיב אדם חלק ירוחם לרבינו ראיתי ועתה

 וכו׳ חיים בארחו׳ כתוב שכתב כ׳׳ה אות
 חיים ארחות בשם הביאו ס״ט סי׳ ב״י ומרן
 שהרי ירוחם לרבינו דקדם לומר אין ומ״מ ג״כ.

דהיה וצ״ל .כמדובר להריטב״א תדיר מביא
 :ספרו ראה ורי״ו ירוחם רבינו בדור

כתבו אחרוני׳ שרבנים לי נתברר אח״כ אמנם
 חרושים איזה ירוחם רבינו בנליון

 בתוך הכל המדפיסי׳ הכניסו מהמחברי׳ואח״ב
 שאלה בעיני קרוב ולפ״ז . ירוחם רבינו ס׳

 מבחק: הגה״ה דק ירוחם ר׳ דברי אינן חדברי׳
 ארחות ס׳ הרוב על מעתיק הוא הכלבו ספר
 הל׳שופר: ריש משנה בכסף מדן ועמ״ש חיים

פרחיא הכהן אהלן מהחל, ]קלא[
 תורת המחבר הרב חסדאי מהר״ר תלמיד

 פרח שו״ת וחיבר בשאלוניקי רב והיה .הסד
 זכרון . כהונה בנדי .כהונה פרחי .אהרן מטה

 ומהר״ש משה פני הרב עם וטרי ושקיל דברים
 כמלאך ומראהו וגדולה תורה עשיר והיה באון.

 :תורתו גדולת תוקף ניכר ומתשובותיו .ה׳
 הרז״ה -של נכדו הלוי אהלן לבינו ]קלב[

 כמ״ש המאור בעל
 י״ז דף חיים ובארחות ל״ד דף סוכה הריטב״א

 הגלגולים.ודלא בשער זצ״ל מהרח״ו וכ״כ יעיב
 אם דנסתפק ע״ב כ״ב דף הדורות קורא כס׳

 משפח׳ כולם ואולי וכתב הרז״ה ממשפחת הוא
 הלקט שבלי קצור ומס׳ באורך ע״ש עכ״ד א׳

 המאור בעל חרז״ה קורא שהוא ודאי כן נראה
 בח״צ(; הלקה פילי קצור דודי)ועיין ולהרא״ה זקני

 ל״ד דף על סוכה בחי׳ להריטב״א ראיתי ועתה
 הרב שפי׳ כמו והנכון שב׳ המשנה בסוף ע״ב
 וידוע • ע״ש נר רבינו של זקנו המאור בעל

 שהוא הרא״ה על סתם רבינו כותב דהריטב״א
 . ע״ש למעלה כן רמזתי וכבר . מובהק רבו

יצחק בר זרחיה בר צ״ל הבית לבדק ובהקדמתו
.ברזרחיה

 והוא קין משרש נפשו שהרא״ה כס זצ״ל מתרח״ו ונסב
: גאון משבהא אחא רב גלגול

 פינחס רבינו ואחיו הרמב״ן תלמיד הלא״ה
הריטב״א הרא״ה ותלמיד . הלוי

 הריב״ש בתשו' ועיין .נ״ג שנת לשמים ועלה
: שפ׳ח סימן

 ונדפסו התלמוד על חידושים חיבר הרא״ה
 אני וגם לכתובות הראיה חידושי

 והריטב״א . כ״י מס׳ קצת על חידושיו ראיתי
 ואשר הנדפסים בחידושיהם בצלאל ומהריר

 וראיתי . בפומייהו שמעתיה בכתובים המה
 על פירוש וחיבר .כ״י להרא״ה הלכות פסוקי

 והה״ט דמגילה פ״ק הרין כמ״ש הדי״ף הלכות
השגד׳ ז״ל לו הבית בדק ונדפס .דשבת פ״ב

:להדשב״א הבית תורת על
 בספרותם הלא בתראי דרבנן בפומייהו מרגלא

 מהר״א וכ״כ החינוך ס׳ חיבר שהרא״ה
 החינוך ובס׳ ס״ז דף אליהו כסדר אלפאנדדי

 ויש .תרומה פ׳ ריש שבדפוס בהגהה עצמו
 הרמב״ן כשמזכיר הרוב דעל קצת לפקפק

 ישמרהו מורי מפי פעמי׳כותב וכמה ז״ל כותב
דדעת זימני כמה דאשכחן אדרש זאת אל.עוד

החינוך: בס׳ הרא״הנגדמ״ש
 דהי׳שנתה' נראה בסוף דבמצוהשכ״ו ודע

 עלה כ״ז בשנת והרמב״ן ך״ז אלפים
. כנזכר ז״ל עליו כותב והוא ירושלים לעה״ק

:טיס הוא ואולי

 אהרן בני חיבר לפפא אהרן מהר״ר ]קלח
 רבינו על חבור לו ועוד שו״ת

 שיטות ראיתי איזמיר ובעיר . ונאבד ירוחם
 מלאכת-הרב שעשה כ״י מהרב מקובצות

 אברהם מהר״ר תלמיד והיה .אשכנזי בצלאל
מוטאל



ט גדולים א מערבת
 .אלגאזי מהר״ש של חתנו היה והוא סוטאל

 מהרח״ש עם וטרי שקיל אהרן בני ובספר
 .בנה״ג והרב איסקאפא ומהר״י ומהרימ״ט

 משכנו׳יעקב: המחבר הרב ן׳נעים מהר״י וחתנו
 הטבעוני אהרן השלם החכם ]קלי[

: כמ״ב( קדש היכל )עיין סלא מעיר

 גאלאנסי( פרדתעי׳מהר״ם אהרן הגביר ]קלה[

 )ע״ז קורדינא מעיר אהרן רבעו ]קלו[
: בה״ב( קרנים

 מהי״י )עיי! רוזאנים אהרן מהר*ד ]קלז[
: ׳רוזאניס( 1

 ור״ט אב״ד שמעון אהרן מהר״ר ]קל"[
 ים אלה איש פראג בק״ק

 דק״ק אב״ד וואלף בנימין מהר״ר ובנו קדוש
 של וחתנו וזוטא רבה אליהו הרב ונכדו פיהם

 .יעקב ומנחת יעקב שבות הרב בנימן מהר״ר
 איזה מזכירי׳ לפעמים וניסו רבה אליהו והרב

 להרב דבר ואירע הרא״ש מהגאון דין הדוש
 שבות ד.רכ כמ״ש הרא״ש הרב עם כהן שפתי

:ל״ו סי' ח״א יעקב

 מהר״ם תלמיד ששון אהרן מהר״ר נקל"[
 של התנו מטאלון

 מתשובותיו חלק ונדפס הזקן הלוי מהר״ש
 ותלמידיו .אמת תורת ס׳ הוא עצום בפלפול

 והי׳כזמן .יונה ומחריש מהרח״ש הדור גדולי
 אהרן הרב הוא ונכדו .ומהרש״ך סהרשד״ס

 בח״ב משה פני הרב עם וטרי דשקיל ששון
 .כנה״ג הרב של אחותו בן והיה .ק״ה סימן
 ישלח הן מקונטרס מזכיר למלך משנה והרב

 פח״י ריש ומהם לפעמים ומחדושיו שחיבר
 להרב מזכיר יעקב בני והרב .ביאה דאסורי

 דודי: מר בשם ולנכדו זקני מר בשם אמת תורת

לפני )עיין ״להנ נכד ששון אהרן הרב קמ[1
: בסמון( זה

 אהרן כגדי )עי׳ תאומים אהרן מהר׳ר ]ק״א[
:בח״ב( אהרן חפן

 דת עיין פייביש שרגא אור הרב נקמב[
:כמ״ב( אש

 מק״ק דלרגטאש אורי מהר״ר ]ק"[
 ותוספות ח״מ ש״ע על חיבר סטנאב
:בכ״י והוא סמ״ע על

 בעל גאון משבחא אחא רב ]קעי[
שהוא זצ״ל האר״י לבינו כתב השאלתות

ד׳ שנת והיה בסמוך[ ]להלן הנזכר אחא לב גלגול

 לארץ משבחא אחא רב והלך תק״י אלפים

:כבוד מנוחתו והיתד. ישראל
 שמואל מר תלמיד היה משבחא אחא רב

 הביאו גאון האי רבינו . כלה ראש
:בסופו מ״ג דף על ברכות בחי' הרשב״י

 כמדובר שאלתות חיבר משבחא אחא רב
:הפוסקים גדולי אותן ומזכירין

 הנדפסות בשאלתות טעיות כמה שיש ודע
 לשון מצאתי ובהם כ״י שאלתות וראיתי

 וכתבהרמב״ן .הי׳מתוקן דשם קשהבנדפסות
 אצר מובהק רב אחא רב כירה פ' במלחמות

 שרבריו כתב שצ״ד סימן והריב״ש הגאונים
 ובסמ״ג .ע״ש בתלמוד נכתבו כאלו מקובלים

 אחרי ר״י משם כ׳ ע״ב נ״ד דף קמ״ו לארק
 וקדמון סמכא בר שהוא אחאי ששאלתו׳דרב

 ראי׳בהרבה מדבריו מביא גאון יהודאי רב וגם
 בברכת כ״י הפרדס ובס׳ . ע״ש וכו׳ מקומות
 הגאון מדברי להטות לנו אין כתב אירוסין
 עכ״ל: ע״ה משה משבח׳כמפי אחא רב אדוננו

מן יש . סבוראי מרבנן אחאי רב ]קמה[
 דכי שאמרו נ״ן הראשונים

 אחאי רב פריך אחאי רב פשיט קאמרבש״ס
 השאלתות בעל שהוא כ׳ ורשב״ם .ניהו מר

 התוספות כמ״ש אמורא שהוא אומר 'ור״ת
 בשערי זצ״ל האר״י ורבינו . כתובות ריש

 פריך בתלמוד דמ״ש בפשיטות כ׳ הגלגולים
: סבוראי מרבנן הוא אחאי רב

 נפש כחינס קין משישי נורא עליון משרש שהי׳ שס וכשב ■
: עש״ב וכו׳ ואביי סכא ייכא ורב ור״ע מריב״ז

 ק״ב דף בזבחים התוספות כתבו .אחאי רב
 רבינו דאומר אחאי רב פריך ד״ה ע״ב

 השאלתות שעשה אחאי רב דהוא שמואל

 אשי ורב רבינא דבתר סבוראי מרבנן שהיה
 השים בסוף דבריו אח״כ וכתבו הוראה דהוסיף

 סוף דהוו להגיה נ״ל דהוסיף ותיבת עכ״ל
 פ״ו דף הפועלים פ׳ כדאמרינן והיינו הוראה

 ורבינא אשי רב דאדה״ר בספר כתוב לו אשר

 אחא דרב וקשה • ובפירש״י ע״ש הוראה סוף
 אלא סבוראי מרבנן הי׳ לא השאלתו׳ שחיבר

 שרירא רב בתשובו׳ כמבואר הגאונים בדורות
 התוספות ודברי . יוחסין בספר הובאה גאון
 שפי׳ שכתבו מגומגמי׳ שהזכרתי כתובו׳ ריש

שאלתו' שעשה גאון אחאי רב דהיינו רשב״ם
וחיה בית
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 ולשון .ע׳ש וכו׳ האמוראים כל כשוף זר,יה
 הי׳ דאם סליק לא אמולאיס בסוף והיה גאון
 דהאיכא אמוראים סיף לומר א״ש לא גאון

 סדר הרב על וק״ק ביניהם סבוראי רבנן דורות
 הגם ע״ז העיר שלא ע״ב ע״ה דף הדורות
 בספרו המה נתונים שאלתות שעשה דתיבות

 מ״ד דף הדורות בסדר וע״ש לבנה תצאי בין

 מכנה שרירא רב דבתשובות נזברתי שוב ע״ד
:גאון בשם לאמורא אפי'

 למימר הי״ל דטפי שמואל רבינו על ק״ק ותו
 ומי לחוד סבוראי מרבנן אחאי דרב

 והכין .השאלתות בעל שהוא לומד הכריחו
 בהקדמת כריתות בספר שמשון לרבינו הזינן
 הוסיפו סבוראי דרבנן שכתב עולם ימות חלק
 קדושין בתחילת כמו אשי רב חבור על מעט
 מדבדי׳שהוסיפו מנ״ל בכסף עד הגמרא שכל

 מקומו' בכמה בתלמוד וכן מקכלתם או מדעתם
 והא .עכ״ל סבוראי מרבנן הוא אהאי רב פריך

 גאון שרירא רב נמי כתבה קדושין דריש
 דכל הראשוני׳ מן דנקיטי הנזכרת בתשובה

 תרצינהו בתראי רבנן ופרוקי קושיי אינך
 לקדושץ בחידושיו והריטב״א .ע״ש זקבעיגהו

 הכא עד סוניק דכולא מיבותינו קבלנו בתב
 מסורא גאון הונא ומרב היא הוראה דבתר
 תקינו וביוסוהי כנתא דאסר ואיהו לה תני אידו

:הגאונים בה דנהיגי דמורדת תקנתא
 משבחא אחא ורב אחאי רב כי[ מבואר !והנה

:חוו תרי
 ממהר"* שקיבל מתרת״ע נשמוס גלגולי ס׳ בסיף זכמזב
 ישראל ונלך מאמאב אה שאומיות בדפוס והוא ז״ל סרוק

 אהד בעשיר אב ואותיות ־ אחא ויב אהאי ביב נתקנו
: אברהם שמו וזה זצ״ל האר״י רבינו ע*י שנתקן

 מחבר ניהו הוא משבחא אחא דרב ידעת זכבר
 שרירא רב כמתבארמתשובו׳ השאלתו׳

 . פ״ח דף )ד*א( יוחסין בספר באה כי גאון
 כמה אחד הגאונים בזמן דהיה שם ומבואר
 ע״ש. וכו׳ ישראל לארץ אחא רב והלך גאונים
 לסמוך יש הגאונים בסדר כי ידוע והדבר

 ואש .הוי דמינייהו גאון שרירא רב על ודאי
 כתוב גדולים ושאר ותוספות רש׳י בדברי

אגב הוא בשאלתות אחא* רב לפעמים
:המעתיק טעות או שיטפא

 ה׳ רוח אשר זצ״ל האר״י דרכינו בה הן ועוד
 אחאי דרב ז״ל למהדח״ו פודו גלה בו דבר

 קאמר השים דזמנין והוא סבוראי מרבנן הי'
 מחבר משבחא אחא ורב אחאי רב פריך

 והבאתי אחאי רב גלגול היה השאלתות
:לעיל דבריו

בריש רשב״ם משם כתבו דהתוספות והגם
 סוף היה השאלתות דמחבר כתובות

 דקאמרהש״ם אחאי ניהורב והוא אמוראים
 דהיה ק״ב דף בזבחים וכ״כ אחאי רב פריך

 רב תשובת ליה שמיע אלו ; סבוראי מרבנן
 מחבר אחא דרב בנו העיד העד כי שרירא

 מר הדר הוה גאונים כמה אחר היה השאלתות
 שהוא לדרך צידה הרב וכ״כ . משמעתיה

 משבחא אחא דרב הרא״ש בן הר״י תלמיד
 וכתב • בהקדמתו ע״ש השאלתות ס' חיבר

 רב בשם עלדףמ״ג ברכות בחי׳ הרשב״א
 דרב רביה כלה ראש שמואל מר נוהג הי׳ האי

:ע״ש משבחא אחא
 השאלתות פי' שלום שאילת בס׳ הוית וחזה

 והרב מק״וב לידינו ובא מחדש שנדפס
 ישעיה יד מהר סיני זה הגאון הרב הוא המחבר

 אך הדעות מייתי מר ובהקדמתו נר״ו ברלין
 והוא לחוד אחאי דרב לאסוקי הרב בירר לא

 השאלתו׳ מהבר אחא רב ואינו סבוראי מרבנן
 כריתות ס׳ דברי והביא . הגאונים מן דהיה
 דהיינו וכתב סבוראי מרבנן הוא אחאי דרב

 השאלתות טייתו כי ותוספות דרש״י טעמא
 כותבין פעמים איזה ואם גאון כותבין אינם
 שרירא רב תשו׳ ע״פ תלמיד הגהת הוא גאון

 ו^ב וזבחים דכתובות התוספות על וגמגם
 שתין דידע לי׳על קרו דגאון ז״ל שכתבו מייתי

 נזיקין כולא ואי ס״ג דהם והקשה מסכתות
 ע״ש: בקצור דבריו תורף זהו . ס״א הם חדא

 בריתו׳ ס׳ דסבר לו הגיד מ• ידעתי לא ואנכי
 מרבנן אהאי רב הוא השאלתות דמהבר

 איירי לא כריתות דם׳ ואימא .שזכר סבוראי
 השאלתו' דמהבר הוא השאלתו׳ומודה במחבר

 רש״י ואעיקרא . מהגאונים אחא רב הוא
 השאלתו' דמחבר סברי לא דאינהו ותוס׳מנ״ל

 רשב״ם• דברי בכתובו׳דחו וכבד גאון אחא רב
 רב תשובת ם ע" הגיה טועה דתלמיד ומ״ש

 מקדושי׳נסמוך מי דאל מר לן לישר״י שרירא
 מן דהוא שרירא רב תשובת ע״ם לא אם

 המערכה סדר מסדר הוה להבי ונחית הגאונים
גדולה
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 ולהעיר לצדד אתי מקום הנה ועוד .גדולה

 על שהעיר ומה . האסף ע״ט לא דבריו על
 זמני כמה והתקוני׳ בר״ם הנה המסכתות מנין

 ומעשר דמעשרו' ונראה מסכתות. שתין אמרו
 מז״ה ממ״ש מוכח והכי לאחת נחשבות שני
 שלמה של בממתו ובכ״י בדפוס בחס״ל דל

 . טסכתא כתוב דף ובכל דפין ס׳ לו שהיו
מסכתו׳ עשרה הם זרעים שסדר מפורש זבכ״י

: קצרתי כי היטב ודוק .א״ש ובהכי
 מנהגי חיבר טיד״א איידק מהדיר ]קמי[

מדבריו קצת והביא אשכנזי
: ע״ש א״ח חלק בסוף הלבוש הרב

 סמ״ג בסוף שטיין אייזק רבינו ]ק"[
באוריו נדפסו

 לסמ״ג מבאוריו כ״י ספר לידי ובא לסמ״ג
 . מבאוריו קצור הוא שנדפס ומה .באורך
 שרש בתשובותיו קולון מהר״י מדברי ונראה
מברונא ומהר״י מהריק״ו וק״עשהי׳בזמן קס״ט

 :הדורות קורא בספר שכ״כ דאיתי שוב
 בעל ר״י של בנו הוא אלחנן דיינו ]קמח[

 בתשובת ועי׳ התוספות
 בר שמואל רבי ובנו . נ״ב שרש קולק מהר״י
 סי׳רמ״ו: ח״ג בתשובותיו הדשב״ץ וכ״ב אלחנן

 : בח״ב( טהרה סדרי )עיין אלחנן הג״מ ]קמט[

פני הרב הזכירו אביי אליה מהר״ר ]ק־[
סי׳נ״ו משהח״ב

 ק״י: סי׳ שם משה פני הרב תשובתו על וחתם
אלפאנדארי אליה מהר״ר ]קנא[

 קושטנדינא מרבני המיוחד אחד
 הרבה חבורים חיבר ריזאנים מהר״י הרב בזמן

והי׳תלמיד אליהו וסדר מאליהו מכתב ונדפסו
: משה פני הרב

. טעם טוב )עיין המדקדק אליהו ר׳ ]קנג[
: בח״ב( שמשוני 1 1 .

. בילגוריא אב״ד אליהו רנמהר ]ק:ג[
: בסיב( הכימל הר )עיין

 הלוי בנימן בכ״ר אליהו מהדיר ]ק־י[
 רוכל אבקת בשו״ת תשובתו הובאה

 ומרן ק״ט סי׳ מחדש הנדפס הקדוש למרן
 אצלי מצוי אהרן זקן ם׳ )אין ק״י בסי׳ משיב

.־ הלום( לעת
 אליהו ידי חיבר גאליפאפה מהר״א ]קנה[

 התקנות לבאר

 לקוטית וקצת הרמב״ם סדר על רבנן דתקון
 ישראל מהר״ם הרב בזמן רודים עיר תושב והי׳
הספה ובסוף • המקום רב משה משאת בעל

:לקוטים איזה
צובא מארם דוויך אליהו מהר״ר ]קני[

: במיב( אליהו ברכת )עיין

 תלמיד וידאש די אליהו רבינו ]ק"!
 חכמה ראשית הקדוש ספר חיבר הרמ״ק

 מהראשית סלת שהוא חיים תוצאות וס׳

חברון עד ויבוא מצפת יצא ימיו ובסוף חכמה
:שם ויקבר

 קוררוביר״ר הנזכר'ומהר״ם הרב שהיה ז״ל וכתבמהרח״ו
 זה אוהבים היו לכן יהוידע בן זכריהו ורוח נכס זציל
בחינם הנז׳ אליהו שהרב כחוב מצאתי ובש״א ־ לזה

: מאבטליון נפש

 בחיב(: אליהו עטרת זק)עיין אליהו הי״ט ]ק:"[

 רבינר של גיסו הזקן אליהי רבינו ]קנט[
 אזהרות תיקן גאון האי

 אשר ישראל בית אחינו בהם והחזיקו למצות
:במ״ב( אזהרות )ועיין ורוססלאנד באשכנז

 במנחות התום׳ הביאוהו אליהו רבינו ]קס[
 בקשירות ל״ה דף סוף

 ן5ד״ טהר״ם ובשו״ת .דוכתי ושאר התפילין
 ג קס״ב סי׳ ובסוף אפלח ואנא בפי׳ קכ״ו סי׳

אלימו יוה )עייי חאקו אליהו מהחד ]־?א[
כ בח׳ב( ,

 במתא רב חיים ן׳ אליהו מהר׳־ר נקס־[
 והי׳בזמן קושטנדינא

 מהרימ״ט וכשהלך יפה ומהר״ש מהרשד״ם
 סיתי בשם עמו פלפל לקושטנדינא בבחרותו

 חלקי שני ונדפסו .הגיטין שמות בס' כט״ש
 רוב אך הנחמדי׳ ודרושיו העמוקות תשובותיו

 :משה פני חרב הוא בתו ובן .נאבדו חבוריו
העלם דק״ק אב״ד אליהו הג״מ נקסג[

 כמ״ש צבי מו״ה הגאון של זקנו
סי׳צ״ג: בתשובותיו

 כם הנזכר נכרו כמיש גברא וברא יצירה בסכר בקי והיה
 שער הגאון של כנו מכי ששמע אמין מעטיר ושמעתי

 בכה הנז׳ אליהו מהר״ר הגאון שעשת נכלאות ז״ל אפרים
 בס׳ וראיתי * וסכנה הצורן לעת אמסית מעשית קבלה

 אופו כי זיל אביו מהרב ששמע סיב סי׳ יעב״ץחיב שאילה
 ראה הנז׳ אליהו מו׳ה הגאון ע׳י יצירה ס׳ עיי הנוצר
 כן על העולם יחריב שלא ונפירא מאד וגדל הולן שהיה
 במדבר ו^מיש ־ לעפריה וחב ונתבטל ממצחו השם נשק

 ס״ל ין< בזתרנח ועיין בסיד זין אום יו״ד מערכת קדמות
כ עיש יצירה ס׳ ”ע שנוצר זה מבטל כיצד בהגהה ע״ב

מהו׳
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 "י ילקוט )עיין טוביה אליה מהדיר קסד[1

 כסא )עיין ישראל אליהו מהר*ר קסה[1
: במ״כ אליה: קול .אליהו

 מרבני אחד הכהן אליהו מהדיר קסי[1
 חבורים משלשים יותר חיבר .איזמיר

 גדול אפוטרופוס והי׳ לארבעי׳. הסמוך מספר
 מהגבירי׳ יד על יד על וקובץ שהי׳הולך לעניי׳
 בדרשותיו מעון השיב ורבים .לעניים מחלק

 אדם לו בא וכבר .לשונו ומתק ותוכחותיו
 ונשק הדרוש אחר ש״ק יום בביתו מישראל

 היה הוא כי להרב להוי ידיע לו ואמר ידיו
 דרוש בשמעי הזה והיום עבירה לעשות מוכן

 איזה ונדפסו . עיני ונפקחו בי חזרתי האדון
 תלפיו׳ מדרש מוסר. שבט והם ספרי׳מחבוריו

 אגדת . אליהו מדרש .צדקה מעיל .ה״א
 יצחקי. מהר״א הרב מורינו בזמן והיה .אליהו
 כי שמועה ואל תפ״ט בשנת מנוחתו והיתד.

 הנזכר יצחקי מהר״א הרב מורינו דרש באה
:תוב״ב עה״ק ירושלים בתוככי בהספדו

משהלואנץ בהנ״ט אליהו קסז[הג״מ1
:איסרלאש( מורים )עיין

 שו״ת חיבר מלובלין אליהו מהר-ר קסח[1
 אליהו יד

 הרבה לו והיו תע״ב שנת באמשטרדם ונדפס
 ודרה ת״ו הברון בעה״ק אליהו ויעל הבורים
 : שם והיתד-מנוחתו ובתורה בזקנה מופלג

 המחבר הרב הלוי אליה מדהיר ]קסט[
 תנא שו״ת וחיבר דאי כל מאמר

 זמן כמה ואחר ,סימני תנ״א והיו אליהו דבי
 והי׳תלמיד אהרן. זקן בשם מהם המורם נדפס
 רבו לישע יצא והוא קאפסאלי משה הרב

 שהיה ורב העצום במחלוקת קולון מהר״י ןגד
 והיה קולק מהר״י בשו״ת כמבואר ביניהם
 וחיבר מהרא״ם תלמיד הנזכר אליהו מהר״ר
 רומניא. של החמיא יסד והוא לאלפי׳ שירים
 לויה מחנה מחנות לג׳ וחלקו חן לוית וחיבר
 ר״ם.וחיבר ופרקיו שכינה מחנה ישראל □חנה

 מתחילות התיבות וכל תיבות מאלף בקשה
 הלוי ביית וקראה בי״ת אל״ף והיא בבי״ת
 זקן לס׳ בהקדמתו מוטאל בניסן חרב בס״ש
 נתמנה ז״ל הרמוהרב בשבח האריך ושם אהרן

לרבנים הרא״ם פטירת אחרי חבריו עם

 ס"' אהרן זקן בשו״ת כדמוכה בקושטנדינא
 מהר״ר הרב עם וטרי שקיל ח׳ פי׳ ושם .קי״ט

 של ורבו מרן של חבירו קוריאל די ישראל
:אשכנזי בצלאל הרב

 אלישאנדריא דק״ק רב הלוי מהר״א קע[1
 : בח׳ב( דאליהו כרסיא )עיי;

 של רבו הזקן הלוי אליהו מהדיר ]קעא[
 : נסמון( מזרמי אליה מהר׳ר )עיין הרא״ם

 מהר״ם בזמן מזרחי אליהו מהדיר ]קטע[
 אליה מחד״ר כי וידוע קאפסאלי

 הרא״ם הוא מהריקיו בשו״ת שמזכיר פרנס
 וחיבר הזקן הלוי אליה סהר״ר תלמיד והוא

 לסמ״ב תוספות וקצת עה״ת רש״י על באורו
 זה וכל המספר ום׳ תשובות הלקים ושני

 .נדפסו שלא הבורים הרבה מלבד בדפוס
 ע״א ק״ה דף ג׳ סי׳ בתשו׳א״ה מהרח״ש וכתב
 דברי בעיניו היו מהריב״ל שהרב מקובל שהוא

 והרא״ם .הגבורה מפי כמשה כביכול הרא״ם
 ן׳חביב: וטהר״י מהר״סאלשקר עם וטרי שקיל

הביא מלונדריס מנחם אליהו רבינו נתעג[
הרב מתשובותיו

 דעת מספר מ״ו דף משפטים ם׳ יהודה מנחת
: ע״ש זקנים

 מנחם בכיר אליהו מהדיר ]קעי[
 חיים בתורת תשובתו הובאה

:פ״ו פי׳ ח״ג למהרח״ש

 תשובתו הביא עובדיה אליה מהדיר ]קעה[
ורדים גנת בם׳

 טרוד שהי׳ בקצרה וכתב ו׳ סימן ד׳ כלל א״ה
 זרע בם׳ תשובה לו ויש מצוה בשליחות

 תשובת על הסכמה כ״ב סימן ח״מ אברהם
: ז״ל המחבר הרב מורינו

 מהר״ד בזמן מפולדא אליהו מהדיר ]קעי[
 ומהר״ר כ״ץ נפתלי ומהר״ר אופנתיים

 מהירושלמי ובבות זרעים פי׳ חיבר . צבי
:וקדושתו שקידתו מהפלגת אזני ושמעה

 אלשין(: מ׳משה )עיין פלקון אליהו הרב ]קעז[

 מהר״ר )עי' הצרפתי אליהו מחריר ]קע"[
 :הלרפסי( וידאל

 מהר״ר בן אליהקאפסאלי מהדיר ]קעס[
 והוזכרה קנדיא מרבני אלקנה

 והשיב רוכל אבקת בס׳ מרן בתשו׳ תשובתו
מרן



יא גדולים א מערכת
 טובה מחזיק ס־ד ובשי׳ . ס״ג בסי׳ מרן

 סי׳ ח״א הרא״ם בתשובות )עיין צפת לרבני
 מהר״ר בחשו׳ ועיין אחד( והוא נ״ה וסי׳ נ״ד

:ב׳ ס•׳ תם
 סהר״י בזמן קרבו אליהו מהר׳ר קפ[1

תמ״ט שנת ונפטר אלפאנדארי
 וחיבר י״ט בדרוש פרחיא הכהן סהר״א כמ״ש

:אליהו אדרת שו״ת

 סהר״ר הרב בן שפירא אליהו מחריר ]קפא[
 הרא״ש הוא הגאון נכד וואלף

 פראג בה״ק דרשן היה . פראג דק״ק אב״ד
 וחיבר .טיקטין דק״ק ואב״ד ישיבה וראש

 ואליה זוטא אליה כ״א נדפס ולא חבורי׳רביס
 דרךחורפא סם׳ קצת על ושיטות א״ח רבה

:יעקב חק הרב של גיסו והוא

רוססלאנד סרבני *שפירא אליהו מה׳ ]קפג[
 :בחיב( אליהו ברכס )עיין ,

 : שי( כאוס שמשון רבינו )עיץ אליעזר רכי ]קפג[

 מ׳ )ע״ן אכילה די אליעזר מהריר ]קפי[
 בח״ב(: גבויים מגן ועיין . להלן עטר ן׳ חיים

 )עיץ הרמ״א אחי אליעזר מחריר ]קפה[
:איסילאש( מורים

 ספרים חיבר אורחא ן׳ אליעזר מה׳ ]קפי[
 וחלק כ״י דרשותיו וראיתי הרבה

 מחמשי׳ א׳ שהוא שם וכתוב כ״י מתשובותיו
 בסערה קבורים וטז״ה הנזכר והרב .סחבוריו

: תנצב״ה ארבע בקרית אחת
 דמשק חיבר אשכנז* אליעזר מחריר קפז[1

ופלפול באריכות הש״ס כל על אליעזר
 הגיטין בשמות לבד.וחדושיו חולין על ונדפס

:שמחה למהר״ר שמות בספר הובאו

 מעשה )עיין רופא בר״א אליעזר מהר׳ר ]קפח[
: בחיב( ה׳ ,

 הזכירו יצחק הגאץבר אליעזר רבעו קפע[1
:ע״ז מזמור תחלים בם*׳ רש״י

 לוסיר גדול• )עיין הגדול אליעזר רכעו קל[1
: בחיב( חיים ארחוח כן גס ועיין .להלן

 נח״ב(: ד*שיגו)ע׳ס׳העזר אליעזר ר׳ ]קלא[הרכ

אליעזר יבינו )עיין חזן אליעזר רבעו קלכ[1
:הרוקח( כע״ס .

 קיצר אשר הוא מטוך אליעזר רבעו קצכ[1
 ומ״ש .שבידינו התום׳ וחיבר שאנץ תוספות

 מקובצת שיטה .מחדושיו הוא תוס׳ בגליון
:ע״ג ס״ג דף נערות אלו פ׳

 כמיב(: חיש׳ )עיין מטול אליעזר רבעו ]קלי[

 נחום יעקב ן׳ אליעזר מהדיר נקצה[
 הרב תלמיד אינדירני בק״ק אב״ד

 תלמידיי ומגדולי שטרימר יעקב מהר״ר החסיד
 מהר״ששלס המופלא והרב ספר מגילת הרב
 לב הלכות שונה שלמה דברי המחבר הרב

 והרב הי״ו. אמשטרדם מק״ק אב״ד והוא שלם
 ירושלם לעה״ק עלה זקנתו לעת רגז׳ מהר״א

 תוקף ראו ועיני שנים כעשר לראש ויהי
 ועד ענותנותו ורוב ושקידתו תורתו גדולת

 בישיבה ומפלפל פסקים כותב ממש ימיו סוף
 קדשים על נחום חזון וחיבר . לגבורות והגיע

 ומכילתא זרעים על לו ועוד .ונדפסו וטהרות
 :וכו' ושו״ת ודרושים ועטור והרמב״ם וספרי

 והוא ראבי״ה הוא הרה אליעזר רבעו ]קלי[
 ראב״ן של בתו בן

 ראב״ן( )עיין להלן כמ״ש יואל רבינו הי׳ שחתנו
 מהרש״ל כטיש יצחק בר יואל רבינו הי׳ והוא

 קורא בס׳ שהוכיח וכמו כ״ט סי׳ בתשובה
 רביגר הוא וראבי״ה . י״ד דף סוף הדורות

:הלוי יואל ברבי אליעזר
 אליעזר ורבינו שמשון רבינו תלמיד ראבי״ה

אב״י ום׳ העזרי אב״י ס׳ וחיבר ממיץ
 לשבת אותו מזכירין העזרי אבי וס׳ .אסף

 ואשתכת .ודעמייהו והטור והרא״ש המרדני
 כמר ת״ט הרב נמי בתראי דרבנן באחמתא

 בתראי גאוני שו״ת שבס׳ בתשובותיו שתראה
 ום׳ ידות. שתי בס׳ כמ״ש לונזאנו די וסהר״ם

 נושן ישן קלף על כתוב עיני ראתה אסף אבי
:נזיקין סדר על

 ר״ת תלמיד הוא ממיץ אליעזר רבעו נקלז[
 התום־' בעל ור״י

 ככתוב ממיץ למהד״א שהי״ל דין על השיב
 וכל .תע״ד סי׳ פראג( )ד׳ מהר״ם בתשובות

 מהר״ס ובתשובות והנמ״יי במרדכי הגדולים
 סשם הלכות פסקי מביאים וקצרות ארוכות

 שמעתי׳- ריקאנטי מהר״ם בפסקי וביותר .גדול
 תוס׳על חיבר רא״ם וגם .יומא כוליה ומיה בם

 :כ״י לחולין תיספותיו ראיתי הדל ואני הש״ס
 יד ומטהרת . יראים ס׳ חיבר הנזכר הראיס

 ראיתי לונזאנו די מהר״ס הקדש
 כמות נדפס ולא יראים ס׳ של סדרו ששינו
דף הקורא בס׳ וכ״כ הרב חברו כאשר שהוא

כ״א



גדולים א ׳ מערכת
 קצור הוא שנדפס יראים שם׳ נודע ב״א.וכבר

 בתוך במילואו כ״י יראים ספר לראות הכיתי
 בביבליאוטיקה שהם מישראל כ״י בפרי

 פאריז בעיר צרפת מלך של ויקרה הגדולה
 אלפים וחמשים מחמשה יותר יש )ששם
 הדרים כמה והלשונו׳ הדתות מכל כ״י קובצי

 ישראל מספרי גדול בית ובתהלתם □לאים
 משלנו( כ״י אלפים משני יותר בו ויש כ״י

 והוא שהוא כמות כלו יראים ס׳ ראיתי זשם
 בדרך שהלך שם וכתב סימני׳ תס״ד ובו גדול

 כמה וכלל גדולות בהלכות גאון יהודאי רב
 שהנדפס וכמדומה אהד בסימן לפעמים מצות

 וראיתי .הגז׳ הס' משליש פחות בכמות הוא
 )דפ-ס ע״ב ליז דף הקבלה שלשלת בס׳

 נראה הזה שבדור רא״ם שכתב אמשטרדם(
 היותו שידענו יקר בר יעקב רבינו תלמיד שהי׳

 ליה בדף מ״ש על וסמך עכ״ל• דרש״י רבו
 מורי כתב אתרוג דיגי יראים בס׳ שרא״ם ע״ב
 ששם השגיח ולא וכו׳ יקד בר יעקב ר׳ הזקן
 מורי שכתב רשיי דברי מייתי יראים בס׳

 תלמיד שהי׳ והאמת .שם כמבואר וכו׳ הזקן
הגט״יי משם ל״ח דף שם הוא וכמ״ש ר״ת

: פשוט וזה
 מניקלשפורג גין אליעזר כהר׳ר קצח[1

:במ׳ב( אליעזר מפנס )עיין

 ראב״ן הוא נתן בר אליעזר רבינר ]קצס[
 בס' השיגו וכבר יוחסין כס׳ ודלא

 מדברי תוכחו״ת בפיו והן י״ד דף הדורות קורא
 כאן דספרו לזה צורך ואין .והגס״יי המרדני

 אבין שמו וזה מודפס ראב״ן ס׳ כי עד זהוא
 טובא יואל רבינו התנו עם וטרי ושקיל העזר

 דשאל כתוב קמ״ח ובדף . ור״ת רשב״ם -זעם
 רשב׳ם ומבניו רש״י של חתנו מאיר □רבינו
 על וזעף סר ר״תשהי׳ לו והשיב ור״ת דדיב״ם
 הי׳ לא ורשב״ם .ריבים אחיו צדיק של סילוקו

הקטן ואני אלי יקרא אבי שם וכתב ־אצלו
:בדמע כותב

 יין כלי שהשיר י״ד דף ו כ״ סי׳ הספר כשחלם רבתלב
 בחלמי׳ ואקריון נגוב שהיה שאמרו סמן ני וכו׳

 הוא והסענה שכחכים היין ואסר יין במזרקי השוהים
 בתשובה להרדכ״ז ראיתי בזה וכיוצא • הש"ב •זהשוהים

 ר״ס של ותפילין שהורה רפ׳ו אלפים ב׳ בסי׳ שכתב ב*י
 הורה שלא בחלומו הראוהו ובלילה דרש״י לעשותם "כול

 שהיו ובדבר רבותינו של גדולתן וראה ובא * בו ״פהוחזר
 נעשה שהיה ורן על כס דבר1 בחלום מהאמת *וגרם

 זימנין כמה ובמדרשים בתלמוד כמבואר ואמוראי לתנאי
 כלפי כגר מעדה ספרא לרב דאקריוה הזרוע פרק ומהם

 לרכא אקייוה ולא מתנתא לי זכה לשמעיה דאמר רבא
 מעשה האי משוס הוה דנזוף ופירש״י ־ הוה דנזוף משום

 כלפי דהעיח משים נזוף והיה ששמע במה לו הונח ולא
 אלו ופי פס בפסקיו הרא״ש הכריע וכן • וכו׳ מעלה

וחמטול כרכר דקדק כלא מעשה מתאי הוה דנזוף מגלחין
: במלמיה אקריוהו לא הכין

שדלו בסכיני כתב ע׳ב דנדףכ דכתעניוס רש״י על וקיק
 הזרוע כ׳ דאמרינן והיינו מעתו אם וחתכו להורגו י 1

 בזה אלא השיס בכל נזיפה לו מציגו ולא הוה נזוף רכא
 הזרוע פ׳ דאמרו דמאי הולך דמסכיס הרי י עכ׳ל כמעשה

 שלא בתמוז מטר דנקש עובדא מההוא היינו הוה נזוף
 ולהורות השמיעה מפי זה פי׳ הביא הזרוע פ׳ ואלו לצורך

 דאמר גופיה מההיא דנזוף ופירש בקיומו רוצה שאינו נתן
 דרשיי לפירושו קלס המך ויש י מסנגא ליה זכי לשמעיה

 הוה ג־פיה הוראה דאההיא ודעמייהו והרא׳ש הזרוע פ׳
 קושב בר לעולא מהי דרי׳בל דעל דמרומו׳ מירושלמי נזוף

 מסידי׳־וה׳נ משנת עבד דלא משוס אליהו ליה אהחזי לא
 דאסחלק ענן דרב בההיא דייני שני פ׳ בהלמודין אשכחן
 דאסה-ים דנורס גורם שהי׳ על לטוב זכור אליהו מיניה

 כי ואף נחמן דרב דינא בי קמיה גברא דההוא טענפיה
 כעוסיהיוישלחלק: ליה מבעי׳ אחי והדר כסעניהי׳ אותיב

, בחלמיה ואקריוהו הוראה הורה ראב״ן דהרי חתמה ואל

 אקריוהו לא והרא״ש רש״י פי׳ כפי לדכא ואלו
 ולא שתה לא עצמו דראב״ן בדבר חשוכות דכמה ־ בחלמיה

 לא ספרא דרב התם דשאני ועוד ־ כנפשיה עוכדא כביד
 כמ׳ש יוסף רב פי אם רבא שאל דלא נסי אי * אכיל

 להשיב יש ועוד ־ ייג סימן שם שלמה של כים סהיש״ל
 סל לדקדק אתי מקים הנה מהרש׳ל כדברי אמנם ־ ■ופשוט
שם דאמרו עיב צ״ג יכמוח ועיין כמ׳״א וכמ״ש בזה דבריו

: ע״ש וכו׳ רצון קנה בחלמא אקריון והא
 זהירי ובחראי קמאי רבוואתא דהוו מפורש האמור וסן

עובד לחלום אפילו אלא עוד ולא כחלומוס 'וחיישי
 במגילת זצ׳ל מהרמ״ו וכמ״ש כמדרשים כמבואר כוכבים

 . רווחת הלכה וזו בשבח אף ס׳ח ומסענין * כ״י סתריו
 אם ל׳ דף בורר זה ס׳ דאמרו דנא קבל כל איפכא ואשכחן

 שני מעשר ושל פלוני במקום מעות כך בהלום לו אמרו
 ודברי :שלו הס היי ובמנינס מקום באומו ומצאם הם

 כמבואר הלכה והוא י מורידין לאמעלין'ולא סלומוס

 מזה ונסתייע רניה סימן ח״מ ובטור והרמנ׳ס בהרי׳ף
 מהריט׳ץ בתשונח ועיין ס״קפ״ה של״ג סי׳ ה*מ ש״ך הרב
ושילהי ניב דף כגימין ר*מ כסברת וזה ־ ע״# רע׳א סי׳

: ואכמ׳ל קכ״ח סי׳ חיב בהשב׳ן ופי׳ • הוריוס

מהרש״ל כתב כן יעב״ץ מרבינו קיבל ראב״ן
:כ״ט סי' בתשובותיו

. יוסף בר אליקים רבינו של חתנו דאב״ן
 ראש שילהי בפסקיו הרא״ש כס״ש ־ ,

עובדא התם ומייתי .דמ״ק בתרא ום׳ השנה
 :ע״ש תתק״ה שנת קמייהו דהוה

ראב״ן זקני כותב ותשובותיו בפסקיו הראיש
כ״ג הדורו׳דף קורא בס׳ זה על ותטה



יב גדולים א
 דראב״ן אמינא בעניותק בזה.ואנץ והאריך ע״ב

 כתוב מ״ח סי* ראב״ן בס׳ שהרי בזקנה הפליג
 כ״ו ובסי׳ . תתצ״ג שנת שנכתב שצר על

 ק״ם רבדף תהקי״ב ש׳ שהי׳ כתוב הנז׳ בחלום
 . ושבע אלפים ה׳ גיטין בטופסי כתוב ע״א
 שנת האלהי׳ אל עלה הרא״ש אבי יחיאל ור'

 ק״ו דף יוחסין בס׳ כמ״ש הששי לאלף כ״ר
 כ״ח שנת כתוב רור ובצמח אמשטרדם דפוס
הרא״ש אבל יחיאל שרבינו מאד יתכן זה ולפי

:ראב״ן של התנו היה

 ח״ב קטנוס בהלכות האגיז מהרי• להדב ראיס■ תה^1
 והשיב זקנוזקני לאבי לקרוס יש אה דכשאל ט״א סי׳

 במג ססם כותב והטור זקני הראבין על כוכב דהרא״ש
 עיש־ לעדיח כשר בראשון שלישי אס בדין זה ומלה ראב״ן

 הדא״ש של ממש זקנו הוא דראב״ן ליה דפשיטא להרגיש יש
 אלא ממש זקנו אינו הדורות קורא כה׳ שהעיר מה וכפי
 הדורות קורא בס׳ שם כמיט אמו של או אביו של זקנו

 דיאבין לעיל כמנחי הצעיר שאני אמס הן י ציב כ'ג דף
 מספרו מקומוס מכמה הנראה כפי מאד כזקנה הפליג

 פשוט הדבר אין אמנם ממש זקנו שיהא ויסכן שם שהבאתי
 אתא דלמאי קטנוס הלכוה כרב על להעיר יש וסו • וברור

 אבי על זקני למימר מלי אי מדבר הכמויב ביכול נימא אי
 למעלה למימר מלי שפיר למימר כעי דאי פשיטא הא זקנו
 הוף שאל חיים הקטן בספרי הדל אני שהוכחתי כמו מזה
 הא לומר חייב אס קאי ז׳ל הרב ואס י עיש סיח הי׳

 מיירי זיל דהרב ו״ל חיובי בזה שיין ולא מחייב לא ודאי
: ודויק אדם בני ודדן העולס הדר הוי היכי דעת למען

 זיל מהרח״ו רבינו של סתריו במגילת שמלאהי
 כאגרת מלאהי זה וזיל ממש הקדש יד ידו מטהרת

 ולא הטורי׳ כעל יעקב רבינו חחי הראיס בן יהודה רבינו
 לא מאשכנז קטן שילאתי ולפי ־ וזיל כילה העתקתיה

 מאיא שמעתי אשר מזער מעט רק מעשיהם לשמוע השגתי
 יחיאל היר זקני כי לי ספרו אשי זיל זקנסי ומאחוס זיל
 חכר לו היה שנה סיז בן ובהיותו הרקיע בשנת נולד זיל

 יחד בריס וכרתו זיל הכהן שלמה היר וכמו בישיבה •נאמן
 מלותיהם בכל חבירו עם מלק לו יהיה מהם אחד ככל

 שעות של נר כבסה הכפוריס יום בליל ויהי י ומעשיהם
 האשכזי׳ מנהג כן כי הכנסת בכיס שם אשר יחיאל היר סל

 וכיוןשראה היום וכל הלילה כל שמדליק שעוה נר להוליך
 מנהג והיה ׳ נפטר המועד ובחול מאד נסירא נרו שכבה

 סמוך גדולה אבן על מה כל מרון מנימי; שהיו אשכנז של
 טלטול מחמס אס לראוס הארון ופוסמין הקברוס לכיס

 היר וקרב ־ ישר הוא אם או הארון חון המס נהעקם
 רם בקול ובכה אמוחיו ארבע אלל זליל הכהן שלמה
 גבירי יייאל לר׳ מזכיר אני הקהלום כל כפני ואמר

 הסמיל ואז י עמדי שכרס מהברית שיזכור לפניכם ואבירי
 ויהי * הקהל כל וראוהו הארון בתוך לשחק יחיאל היר

 בביס ולמד יושב שלמה והיר ימים מוסד אחרי היום
 עסו וקורא אללו יוטב יחיאל ה״ר אס וירא ביוס המדרש
 כטוב עדן בגי הוא כי לו ואמר ממנינו לו וכאל בהלנה

י הדור חסידי נל נין לעלמו מונן כסא לו ושהיה מאד

 יש אס אני חמה בריסי בעל אדוני אנא שלמה היד וא״ל
 כי לך דע ויאמר לו ויען ־ אדם לבני להסראוס רשוס לך
 שמא רולה שאיני אלא כבסחילה לביתי לילך רשות לי יש

 הצדיקים מכל יותר זה לדיק עצמו מתגאה כמה יאמרו
 בליל פטירתו ולאחר זה לאחר חדשים בששה ויהי • שבג״ע

 אס ותה לה ואמר בהקיץ לאשתו נראה הלילה כחלי שבס
 מהרה והוציאם ובנוסיך בניך וקחי וקומי מהדי הנה עושה

 הזס במקום אשר היהודים כל יהרגו ממר כי הזה מהמקום
 ונתקבלה עליהם והתפללנו הסביבות כל על נגזר וכן

 והזרה כן ותעש וסקס י הזה המקום מעל חוץ חפלהנו
 ז׳ל לא״א משם הוציאה אשר אחר לה אשר אס להציל

 'חיים ה״ר ואחיו זיל איא שבה בליל ילאו וכולם ולאחיו
 הנז׳ מהאגרם לקטמי זה ־ וכו׳ אחיות וששה והיא זיל

רבינו עכ״ל הלשון וקצרתי בה ודלגתי לבניו כתב ואשר
עצמו: הקדש יד ידו מכתיבת זציל מהרח״ו .

 שמא לפרש שיש אף וכי׳ מתגאה כמה יאמרו שמא למיש
 להסתיר מקו׳ יש שם גס כי שבגיע הצדיקים יאמרו

 אחזיק לא דרינילבג״ע המדיר ?׳פ כדאשכמן וכחו מעשיו
 שאיל וכי בימיו הקכת נראה שלא לומר לנפפיה טיבוחא

 קלה וזה ־ עשיב לא איל בימיך קבס נראה רשנ״י ליה
 רבנן גבי כ׳ג דף מליאו׳ אלו פ׳ והחוספוס לפירש״י סיוע

 כס״ד; בס עיני׳ כעניומיבפמח וכמים באמיסעיט דמכנו

• בעה״ז היינו יאמרו שלא בפי׳ הדברים נראין □'1£
 הקרוס רבינו גבי הנושא פ׳ כדאמרי׳ אמר דלא והא

 אמי לא חוב שביבסיה ידעה וכי שמשי בי כל אמי דהוה
 דרכינו אפשר • הראשונים לריקים על לעז להוציא שלא

 נב.י אס ני הדבר יודע נא אס גס טעים טעמא יחיאל
 בהאי דאפיקיה ומו • עצמם כימו בני יאמרו שמא ביסו

 והוא זה נח להם יש הצדיקים דכל נראה שיהא לישנא
 ׳•,הבינוני צדיקי מבאר עדיף הוא כי לומר כלא מדרךענוה

 אומד זה רק ■ מקומו כאן ואין הדבור להרחיב יש ועוד
 שמתפללי; ישראל ענהג על המיה הייתי שנים כמה כי

 להתפלל או קיט ואיןלקרו׳ הצדיקי׳ קברו׳ בזיהאריהאצל
 עיא סי׳ באיח כמיש הקברוס בביס או מס בל דיא מוך

 סמיה הייסי בזה וכיוצא י בדיעבד אף יצא לא ולהרמכיס
 על וכן מנין הבלים דאאעיה המלך כמק בס׳ מיש כל

 עד ־ וכיוצא בבהכינ זל׳ל האר״י רבינו ככבה מעטה
 הקדוש רבינו טכסב המככיט סי׳ חסידים נס׳ שמצאתי

 כמכריני; ולא בכנה לובש כהיה חמודוח בבגדי נראה היה
 כבאר ולא חיים נקראים הצדיקים כי מקידוש ביב ופוטר

 דעתנו סנוה ובזה י עניד המצות מן חפטיס הס3 כמיס
 מאי לפרש אפשר ובזה ־ מהמה ויוסר הנז׳ החקירוס בכל

 נממים ונתיב מאי יוחנן איר מדליקין במה פ׳ דאמרינן
 המצו׳י ומן ההורה מן חפשי נעשה אדס כמס כיון חפשי
 העץ על עיני' נסח הקטן בספרי בעניוסין כסיבנא וכבר
 בפומאי מילחא עוד דרכנו לפי אך י טס זה במאמר יעקב

 פי אגדות בחידושי מהרכיא מיש ונקדיס י לבאר והיהה י
 בכל ניצול אדם אין עכירוס ג׳ דאמרי׳ אהא פטום גט

 אכל דעלתא אדס דהוי אדם למנקס דדייק וכו׳ יום
 המסים דהול׳ל בכתוב קיל יוחנן ור׳ ־ ניצולין החסידים

 הם עיניס שלמראה במתים דהכונה פירש ולזה חפשים
 אלא הכמוב דיבר דלא ובינוניים מסירים וכולל מסים

 אבל חפשי הבינוני דהוא מנכי האחד ובינוני כחסיד
הפועלי׳ פ׳ ש וכמי טה המצות ומקיים בנשי אינו החסיד

האבות ש



מערכת
 שמת כיון באומרו יוחנן ר׳ רמז וזה ־ ממפנלים שהאבוח

 מתרש״א כמ״ם חסיד לאפוקי דעלמא אדם דייקא צדם
:פשוע דגט אההיא

 שנת בפראג שנדפס שבידינו הם׳ .ראב״ן
 בתשובה אופנהיים מהר״ד הגאון ש״ע

 בתב ס״ה סי׳ ח״ג יעקב שבות בשו״ת באה כי
 ומבארו ורבים פרים שמימיו פרת רבה וסהדא

 שכתב הראב״ן הדור מופת ה״ה שותים אנו
 ועמו .ע״ש וכו׳ ר״ב פי׳ פענח צפנת בספרו

 כמו הנז' ראב״ן ס׳ על כיון הוא כי הסליחה
 ר״ם. סי' שבידינו הראב״ן בם׳ הרואה שיראה
 מדיני' פענח צפנת ס׳ חיבר ראב״ן כי ואיברא

 נדפסו לא י תר בי והגי הראשה אבן ס׳ וגם
 הראשה ואבן . הפוסקים אותם מזכירים רק

 הס׳ זה אבל . בכ״י ראיתיו הצעיר אני
 העזר אבן נקרא הרב רמז שעליו שבידינו

 עצמו: ראב״ן קראו כן בתחלתוכי כמבואר
 הוא בשבת התום' שכותבין אליעזר דבינו

 שכותבין מה כל תמצא ובספרו ראב״ן
 כ״ג ד׳ דוד יד כ״ב .אליעזר ה״ר שם על התום׳

 הקשה ס״ו בדף התום׳ דמ״ש כתב ועפ״ז .ע״ד
 אליעזר ה״ר צ״ל לרשב״א ממיץ אליעזר ה״ר

: ע״ש לרשב״ם
 מסיק אליעזר רבינו כי מוכרח אינו הדל ולי

 ובתשו׳ .ר״י תלמיד ורשב״א ר״ת תלמיד
 שהי״ל דין על לר״י אחת תשובה יש סהר״ם

:ע״ש ממיץ אליעזר לרבינו

 פואה נחמן אליעזר הרב י[1
 הרמ״ע תלמיד ומקובל חסיד רב

 נקראת ריגייו בעיר קדושה חברה לו והיה
 מדרש ס׳ חיבר הנז׳ והרב . העלובים חברת
 ־ הת״א שנת בויניציא ונדפס פי׳ההגדה בחדו׳

 דרשות התורה על ארנן גרן ם׳ חיבר ועוד
 בערי כ״י ראיתים קובצים חמשה פרדס בדרך

 ראשונות אותיות ארנ״ן ותיבת . איטליא
:נחמן אליעזר משמותיו ואחרונות

 שמשץ הרב )עי׳ השמעוני אליעזר ה־ר ]יא[
:מפ׳ס( אשכנזי

 מרבני אחד שנני ן׳ אליעזר מהר״ר יכ[1
 תלמיד הרועי׳ אביר קושטנדינא

 וטרי ושקיל כנה״ג לחרב קרוב קצבי סהר"•
 והוא שלטון ומהר״ם רוזאניס סהר״י הרב עם

 חבורי׳ כמה וחברו רבנן תנו יעקב מהר״ר ואחיו
 ם' נדפס מהם המורם הקודש כתבי ונשרפו

:ודין דת

גדולים א
 מוירונא שמואל בר אליעזר רבינו ]יג[

 ומביא כ״ץ אביגדור רבושלרבינו
 הלקט שבלי הרב שמביא תשו׳ בכמה דבריו
 קפ״ו סי׳ בח״א המביט והרב .כ״י וח״ב בח״א

 אליעזר רבי ברוקח דמ״ש כתב ע״ב פ״ט דף
 והוכיח מורדונא צ״ל מוירונא שמואל בר

 מקומות בכמה הלקט בשבלי אך .מהמרדכי

 כך שכל רחוק שהוא ונראה מוירונא כתב
.הלקט שבלי חלקי בשני ט״ס יהיה פעמים

 : היטב ולחפש בזה להתישב וצריך

 יטנו )עי׳ יוסף בר אליקים רבינו ניי[
:נסן( בי אליעזר

 הרא״ש כתב הלוי אליקים רבינו ]יה[
 שפירש ח׳ סי׳ א׳ כלל בתשובה

 סדר בלקוטי בצלאל ורבינו התלמוד כל
 סדר על פירושו מביא כ״י שלו קדשים
 דרבינו כתיב סי׳כ״ט מהרש״ל ובשו״ת קדשים
 ארבעת ופירש רש״י של חבירו היה אליקים

:ע״ש מהתלמוד סדרים
 מנחם רבי הרב בן אליהים ר* הרב ביי[

 :בח׳ב( חזקוני )עיין

 )עי׳ אברהם בהנ׳ט אלישע מה׳ נ"[
 :בח*ב( שנים שי

 גאליקו אלישע מהר״ר הרב ניח[
 ג כנד. הרב והזכירם תשובו׳ חיבר

 ומוזכר מרן תלמיד היה והוא מקומות בכמה
 ומהם מקומו׳ בכמה רוכל אבקת מרן בשו״ת

 והרב מרן צפת רבני עם וחתום פ״ד בסי׳
 סימן רוכל אבקת בס׳ שם וסיעתם המבי״ט
:ז״ל להרב השירים שיר פי׳ ונדפס קכ״ד

 שור סענדר אלכסנדר הג׳מ ניע[
 חדשה שמלה חיבר

 בזאלקווא ונדפס שור ובכור שור ותבואות
 וטריפו' שחיטה על נפלא ס׳ והוא תצ״ג שנת

 יחזו עיניו בו והרגיל ופוסקים בש״ס וענינים
 וחידש גדול ובקיאות ישר בעיון העמיק כי

 הוא חדשה שמלה וס׳ . דינים חדושי כמה
 הלבוש* הרב ע״ד קצרים בטעמים דינים קצור

 שמלה על רחב ובאור פי׳ שור תבואות וס׳
 שור. בכח תבואות ורב עצום בפלפול חדשה

 ופוסקים הלכות חדושי הוא שור בכור ום׳
 ושאר חולין מסכת על ואגדתא שמעתא
 דודו. מר הי׳ חיים תורת בעל והגאון מסכתו׳:
 מי״ד ש״ע חלק על מגדים ס׳פרי נדפס ומחדש

ושם



יג גדולים א
 לר ויש .כ״י רקח מם׳ ט״ו ודף י״ד דף לחכמה

 ראיתיו ואני וגימטריאו׳ רמזים ובו התורה פי׳
 והוא תתקצ״ח אלפים ד׳ בשנת והיה .כ״י

 ויירמישיא עיר והיא מגרמיזא אלעזר רבינו
 נורא מעשה ע״י כך היום שמה הוסב אשר

 הנן׳ בעיר שאירעו נסים מעשה בם׳ ככתוב
 רי״ש מערכת בריש מ״ש ועיין .כ״י וראיתיו
:בחיב( רקח )עיין שע״ רבותיו הם סי

 פי׳ חיבר ס'הרוקח המחבר אלעזר רבינו
 מרבעי מקובל וכ׳שהוא וסודן התפלות

 שמעון עד מרב ורב מרבו שקיבל יהוד׳החסיד
 אבי החסיד שמואל שרבינו שם וב׳ .הפקולי

 חזן אליעזר מרבינו קבל החסיד יהודה רבינו
 ורגמ״ת הגדול שמעון רבינו עד מרבו שקבל

 י״דע״ב דף לחכמה מצרף בס׳ יש״ר הרב כ״כ
:באריכות ע״ש

 קי״ב דף בסיסו ד״ם מהר״ם בשו״ת וכתוב
 רבעו הרב קבל התשובה שיסוד ע״ב

 החסיד יהודה מרבינו יהוד׳ רבינו בן אלעזר
 הנביא הקדוש שמואל רבינו בן החכמה אב
 רבעו בן הזקן סשפיר״א קלונימום רבינו בן

 מגאון גאון מרב רב קבלו והמה ז״ל יצחק
: מסעי למשה הלכה מחכם הכם
 לפי כי הספן על חסמה אל לראש אלו^ אנוש ואתה

 רניני ומיקר איזן אשר הסשובה דרכי האמור
 מסיני למשה הלכה עד מרבו ורבו מרבו קבלס הרקח בעל
 מדע דרך לו לעשום לו פודים זליל האריי הרב אין ואיכ

 משו© חטאם ולכל עון לכל עליה וביאר המשוכה נעניני
 הפלא ימלל עילאה לצד מילין וכיוצא נשממו בשרשי פגמו
 זהיר• הלבני״ס מתכונם והמקין ראה הוא איכ • ופלא

 מפלאו© וכיוצא הקידש שמום במספר לו לס אשר כאחוורי
 אמימוסן על מעירין עצמן הדברים הן הן דעיס חמים

 :הללו מקראויס שני יסקיימו וכיצד • וכקוממן בלביונן
 לפני" פנים וכמה חיים אלהיס דברי ואלו אלו כי

 כסיני רבינו למשה באמם נאמרים החשובה בדרכי
 סגרולי© המאורוח גילו מאשר ויוסר ויומר הגבורה מפי

 ערן כפי פרטוח ובפרטי בכללוס וים יש הנזכרים רבומינו
 ההיא בעח העולמוח מצב וכפי נשמחו ערן וכפי האדם
 עירו אל מלכו וכפי וכונסו הנאסו וכפי ילרו סוקף וכפי
 רבו ושנויים פרטים פרטי וכהנה וכהנה מקומו שער ואל

 דרן אמנם ־ וכיולא נרין שרשי ולפי גלגוליו לפי מספד
 דבריה© והמקיים הנזכרים רכומינו לנו גילו כללוא כללי
 לו יראה אלהים והכנעסו חרטסו ואמימוח כונסו בטוב

 פיזר אשר וללקט עוסו אשר לחקן מרחם והן חונן הן
 ולא הוא רחום אל כי לעשוח מה כדח הפריד אשר וליחד

: ידים רחב• יאורייס נהריים רחמיו כלו

 העמוקה והחכמה חזון כל נסמס ראשוני׳ לימי׳ לאולם
 וראשי נממהיה והיא ונססריה האמח חכמס

 בזמר אמרו וככר ככללוס שרשים איזה רכנן ידעי סדורוס
דאמרי

מערבת
 שבחו• מקצת הנז׳ להגאון ומשבח מהלל ושם

 מהרים )עיין שלטה בר אלכסנדר ]יי[
: מרוטנכורג(

. אור כסכום חדש אור )עיין אלעזר מהר-ר ייא[1
: כמיכ( מאירוס פנים

 מה׳ תלמיד אזכרי אלעזר מהר״ר ניע[
 בי ממהר״י ונסמך סאגים יוסף

 ס׳ וחיבר בתשובותיו סהרימ״ט ומזכירו רב
 וענפיהם המצות בענק החרדים ס' הוא קדוש
 בארק. הנוהגות במצות והאריך בבושק ודברי
 אצבען למהר״ם תורה ס׳זובח נשתלשל וממנו
 שנעשו ופלאות מקדושתו ושמענו .כידוע

יע״א: בקושטנדינא לו

 אספמיא דמן גאון אלוף רבינואלעזר ]ייג[
 שערי בשו״ת .הובאו תשובותיו

: מחדש •ת הנדפס הגאונים שו״ת צדק
 יבינו )עיין טגרמיזא אלעזר רבינו נייק

 :רוקח( בעיס אלעזר

 שסבי׳המרדכי טוררדרן אלעזר נ^רבינו
 בעל ד״י תלמיד והוא קדמון רב היה
 הרב . הרוקח הרב עם וטרי התוס׳ושקיל

 ובל .ע״ב פ״ט דף קפ״ז סי׳ בראשון המבי״ט
 שדחה מק על ותמה ז״ל הרב גדולת להודיע זה

 כדיני לא״ה בתשובותיו ז״ל ומרן .דבריו
 מבל גדולתו ידע הוא שגם השיב משאל״ס
 יסוב זה מפני לא אך הורה אשר המקומות

ע״ג נ״ח דף ע״ש עליו להשיג שלא לאחור
: מנטובה ד׳

 בשרת הובא יוחאי ן׳ אלעזר מה׳ ]יעז[
 וסי׳ נ״ב סי' למרן רוכל אבקת

 החזיונות ומס' קמ״ד•. ק״הוסי׳ פ״הוסי׳
 גם והוזכר מעלתו ניכר כ״י ז״ל למררח״ו

:המבי״ט הרב בתשובות
 קויף(: נאום קליר )עיין הקליף אלעזר י׳ ]ייז[

 אלעזר מהר׳ר החסיד הגאון נייח[
 חיבר שמואל הרב בן מק״אקא

 על במשניות נפלאים רמזים רוקח ס'מעשה
 מוכןליסעלא״י כשחי' והדפיסו האמת דרך

 נסע שנה ואחר ת״ו צפת לעה״ק ועלה תוב״ב
 :ובקיאותו תו מחסיד! נפלאות ושמעתי לג״ע

 רוקח ספר בעל אלעזר רבינו ייט[1
 נכדו יהודה רבינו של בנו הוא

 יהוד׳ רבינו תלמיד והוא קלונימוס רבינו של
מצרף הביאו וקבלתו יחוסו ושלשלת .החסיד



גדולים א מערכת
 למפמרס מן העומר מלא כיא נשאר רשכיילא סלוק -באחרי

 הארין וכאשר זו הכמה מישראל פסקה שלא .לאצנעא־דהגס
 העלה אשר לחכמה מצרף כס׳ מקנדיא יש״ר המושלם קרב

 וכיוצא האמה במכמס שחיברו הגאוני' ספרי הניא יזאשר
 בכללי לאצנעא למכמרס היה הכל מ'מ * באורן מים

 וכיוצא החרבן מעח העולמוח מצב ולפי הדור ולפי כללוס
 בקבלם ונשאר המשובה דרכי החסיד יהודה ליבינו גסגלה

 לדור וראוי ה׳ בעיני הטוב הדרן אוחו וכו׳ מרבו דבו
 ומעיינו׳ כחכמסהאמס בן כל ידיעה להם הי׳ שלא ^חרון

 שקיבל הקפלוס סודי לענין וכן נפמחו• לא עדיין החכמה
 כמדובר הפקולי שמעון עד ורבו]מרבו[ מרבו הרקח יבינו
 מלב כפי לזכוחס הקניה שרצה מה בקבלסס נשאר געיל

: וצדק אמס והכל והדורוס העונמוס

 לפמוח הקב״ה רצה זציל האר״י רבינו בימי האכנם
 זכאי ידי על החכמה ומעיינוס אורה שערי

 פנימיוס מסוד המקון מעולם נכמחו היסה כי כחי האר״י

 אלא נשאר ולא ניצוצות כמה נבררו שכבר הפנימיוח ל8
 עיקרי פרשי להסגלוס כפר זמן והיה י הרגלי׳ גרירס

 מנרסיק׳ חמה והוציא שלחואלהי׳ ולמחי׳ החכמה פנימיו׳
 : קדשים קדשי טמוני ספוני לגנוס ליושנה עטרה זהחזיר

 אחד למשכיל השנסי אשר אעלה אמרתי לענין ומלבין
 הקדוש המלמוד דהרי ־ לנו האיש פאל פאול

 מימו׳ ודור דור ככל אשר רבנן אלפי מרבבוס ונגמר גפפה
 • פמליוס פמליוס לומדים היו אשר אשי רבי ועד 'דבי

 אריוס ממעונות אסיפה אוספו אשי רב בימי אחין ועד
 היו דאלול וכלה דאדר כלה כלויח ביום ויהי רבנן גלהז

 קהלה וזמן גדולה באסיפה כלה בכל אמס מסכם לומדים
 קיבל כאשר אם בעמוד יראה עליהם וכבודו היא גבל

 השמי׳ מן יורד אש של עמוד שהי׳ ברזילי בר יהודה יבינו
 פ׳ סוף דקאמרינן והיינו * דאלול ובכלה דאדר בכלה

 אבירי מ״סיא עסא בני אפי רב אמר י׳ז דף קורא ־קית
 שכהכו וכמו וכו׳ ולא דאוריחא יקרא דקחזו כינהו ־לב

 על יד על הקדום הסלמוד נכתב היה ואז ־ פם בסיספוס
 כל חייבים ולכן רבבה אלגי האמוראים כל בהסכמס •ד

 ה׳ כמצוס בסלמוד הכסוב כל ולשמור לשמוע "שראל
 פקשס זוהי אפוא א״ב * יורון אפר המורה פפיי אלהינו
 מדיני׳ בדינים הזהר בס׳ ועונפיס חומרוס כמה זפראינו
 הנזכרי׳ בדינים וגס הקדום* כסלמוד נראו לא אשר פונים
• הקדוש כזיר שיש הקשים העונשים כל נכהבו לא בש״ס

: בהרחבה דירש משכיל אמרי הנה הן
 חקרנוה זאס הנה מראם הלא ־ אסיב זאס שעה

 חסידי׳ בימי משימא אסא לא אמאי שאלו ראשונים “

 עמו קדושים וכל יוחאי ן׳ שמעו; ר׳ ובימי ?ראשונים
 ובעוסקם עליונוס נשמוס והיו ים׳ בו דבקים היו ^שר

 סביבם מלהטח האם והיסה * ספצינהי אביא אסא בסורה
 הוה לטוב זנור ואליהו * חומה מוקפים הפרס במלאכי

 גוזר וכביכול רעהו אל אים ידבר כאפר להו •סרחיש
 ונהרו״ס כרחמי מחקפי דהוו בטלוה ואינהרבמולי בזרה

 ומדוע * לצריה להיום וחדל עלמא דאסכסם עד ?מושכין
 : הימים באוסס מסחסר דוד הלא •שי בן בא לא בושש

 נתגלה לא הקדוש הזהר ס׳ מדוע לחקור ים חוד
 ולגדולי והגאונים סבוראי ורבנן לאמוראים

 והנה מהם׳ הגרועים בדורוס אח'כ נסגל•! ואין הרבנים־
יסכרן חכמבו גזרה כ• מבואיש הסשוכה ראשונה לחקירה

 כל שוממה נחנני כדכחיב זה במעמד שנים אלף שיהיו
 ובמדרש נזהר אמרו וכן הקביה פל יומו והוא דוה היום
 סמון היו ואמוראים התנאים וכל דוכמי בכמה איכה

 התלמוד כסידר אפי רב שהרי שנים האלף בסון לחרבן
להביא קדופסס כל הועיל לא ולכן לחרב; שנ׳ח בשנס היה

: עומדת גזרה כי כמשיח
 אל בשקול הכל ודאי כי לומר אפשר דבר וממוצא

 דבהיו׳גזרס ואפשר עלילות נתכנו ולו דעות
 לא שנים האלף בתיך היו הקדושים וכל פנים אלף החרבן

 ועונשי׳ מימרות כמה בו שיש הזהר ׳0 שיגלה הקביה רצה
 הצרו׳ •תוקף רעות היו פרק באותו כי כניס על אב כרחם

 הקדושי׳ דברי מסגלים היו ואס י גדול כצער ישראל והיו
 לקטרג לשטן י־קיס היה העונשים וכל וחביריו רשב״י

 אבל * רעה אמר רעה ביעקב לרעויה ישראל על יוסר
 אלפים ד׳ פנס שנשלמו מהחרב; שנים אלף שעבר אחר

 אשתהויי וכעוה׳ר משיח לבוא יכול היה אז סמכיח
 וחלול חטאים כל על ופרט לכלל נוסף חטא וזה אשסהי

 נתברר נבר יען מאד היצהיר ונתגבר * ותורתו מיו שמו
 מפימא בעקבות וכמים ברגלים הברירה ועמה הרבה

 כלתה כי בראותה שמתגברת המאות שהיא יסגא חוצפה
 וממגברם זציל האריי באורןרבינו שביאר וכמו רפת אליה

 כי הצרות ומוקף הרעוס בעני; כחה כשל אבל להחטיא
 )וגזרת זצ״ל האריי כביד מפי כאמור הרבה הוברר כבר
 האלף שאמר לדורות סמון ולכן בדבי( יש טעם סיח
 ושאם הדורות על להגן הזהר אור נסגלה מהחרבן שנה

 זה בזכות לעפות מה כדח מורה בסמרי להתעסק נזכה
 והעונשין המומיות ונמגלו * ישראל ישועס ישע ספרה
 התאוה בסגבורת צריכה השעה כי ויראו ישמעו למען

 היו הדורוס דגדולי ובודאי המשיח מעכוב נוסף ובחטא
 ידעו לא העם המון אן והקדושים החומרום כל מקיימין

 בעידן פוגגין שהיו ומוטב והעונשין סוקףהחימרו׳ כל אח
 להחטיא היצר גבר כי אחרונים בדורוס פתה אבל ■ פקמא

 לא ואשר ישמע השומע שיתגלו* הח־מרות לכל צריכי׳ אנו
והסגכרוש בכבח יצרפ׳ו לרו״ף עונומיו כי יפנש שומע

: היטב ודו׳ק חיו שמו וחלול הסאוה

 היה לא שנים האלף דבתון מ״ש על להעיר יש ודגה
 ריביל דאיל חלק פ׳ ממים משיח שינא אפשר לו

 זכור אליהו לו ופירש היום ואיל מר אסי אימת למשיח
 תשובה יעפו דאם ומשמע ספמעו* בקולו אס היום לסוב

 דכונס ליכב וים * ריכיל בימי אפילו הספיח סיכף יבא
 מסיבס שאלה שיין לא דפסה היינו היום פאיל המפיח

 הקניה כל יומו שהוא דוה היום כל גזרת כלומר היום
 אס ואחיכ כיוס רמז לטוב זכור ואליהו * לבוא אפפר ואי

 פס ממים להעיר ים ותו . כסשובה פסלוי סססעו כקולו
 ושמואל בא לא דוד ובן כלו הקיצין כל רב דאמר חלק פ׳

 שני׳ כאלף בחון שהיה ורב באבלו שיעמוד לאבל דיו אמר
 כונס דזו לומר היה ואפשר ־ הקיצין כל כלו קאמר. מאי

 היה דדי כונסו באבלו שיפמוד לאבל דיו שאמר שמואל
 ואחיכ הקביה של יומו שנים האלף גזרס באבלו שיעמוד

 כזהר הנעלם מדרש ממאמר לעמוד ים אן * גואל יבוא
 זכור אליהו אהא רבי דבימי וימציא דפוס ל׳ז דף חדס

 דהא וכו׳ דיפקין להקביה כאל דמיכאל לרבי ואמר לטוב
 וסוף זה על ויכוח והיה דעבדו מה על ענסיא כל סבלו

עפיב* וכו׳ שישובו עד כן שיהיו שנבכע הקכיה אמר דבר
ואפאי



גדולים א מערכת
 • שנים מהאלף עובא שני פשו דאכחי א״ל לא זאמאי

: נינהו וחיקי שנויי כלהו מ'מ לדחות שיש והגס

 בתשוכה שבים היו ישראל כל ראם כעת נראה לכן
 היה ולא משיח אתי הוה שנים אלף כתוך אפילו

 הקב״ס דנשכע עליונין קדושי בישראל שהיו מה מספיק
 הנז׳ הנעלם במדרש שם דאמרן ומאי שישובו עד כן שיהיו
 בזכותה דתייבין חדא כנישתא ראשינו ונראה סמוך לעיל

 סגי הוה לא חדא דכנישתא דהא אפשר ־ וכו׳ אסכניש
 רובם או ישראל כל שישובו לרין שהיה שנים האלף בסון

 מהני שנים כאלף אחר אבל שנים האלף בסון שיגאלו כדי
 נכון על •יבואו ובזה חדא כנישחא או כנישתי דרישי הא

:בזה לצדד יש ועוד ־ כפשטן המאמרים כל

 הרב הזכירו שנני אסתרוקן׳ מהר״ר ]י־[
 : ע״ש קע״ד סי׳ א״ח כנה״ג שיירי

 אלנקוואה אפרים מהר״ר ניכא[
 ומלומד תלמסאן בעיר גדול רב

 ומצאתי . וקדושה בחסידות ומופלג בגיסים
 בתשו׳ מצאתי שכתב זיל מהרח״ו רבינו בכ״י

 ישראל הר״ר בן אפרים רבינו הגדול לחרב
 :עכיד ה׳ כבוד שער וקראה אלנקוואה בן

 מטה )עיין ארדיט אפרים • מהר״ר ]יכ=[
: כמ*כ( אפרים

 : הרשב״ן( )עיין ידאל אפיים יבינו ]יכג[

 מרגנ^פורק יצחק בר אפרים רבי׳ יכי[ נ
 בן יואל רבינו . הרי^ף תלמיד אפרים יבינו )עי׳

נ הלח( יצחק

 מאוסמרא הכהן אפרים הניט ויכה[
:בח״ב( שמשון זרע )עיין

 מווילנא כ״ץ אפרים מחריר ]יכי[
 הזבה ברכת הרב עם בתורה עמית

 בודון בק״ק אב״ר והיה כהן שפתי והרב
 ירושלים. בעה״ק אשכגזים קיק לרב וקבלוהו •

 ופלפול בבקיאות אפרים שער שו״ת חיבר

 הרב שבזמנו אשכנז רבני עם ופרי ושקיל
 וסיעתם.ועם צדק צמח והרב הגרשוני עבודת

 מחנה לו והי׳ חביב ן׳ מהרים והרב המג״ן הרב
 החסיד הרב ובנו . ונאבד התודה על אפרים
ובן ת״ו צפת בעה״ק ונפטר ליב יהודה מהר״ד

:אשכנזי צבי מה׳ הגאון בתו
 ולידתו הורתו נבון אפרים מחריר ]י"[

 גילו בן והיה בקושטנדינא
 הגביר חמיו עם בא ואח״ב יעקב בני הרב של

 ת״ו בירושלים ונתישב אירגאז יהודה נהיר
 ולמד שנים מעשרה למעלה גתבודד ושם

 בשליחות והלך יוסף ובית והרים השים
 לדיקוגדל מינהו דוזאגים ומהרי לקושטנדיגא

 אפרי׳ מחנה בקושטנדינא.וחיבר רב והי׳ מאד
 ושמענו הנורא. מספרו ניכר ובקיאותו וחכמתו
 הרב וחסידותו-ובנו ובקיאותו מתורתו נפלאו׳

קריתמלךרב: המחבר הרב החסיד

 מה* מרן )עיין קארו אפרים מהר״ר ]רכח[
נ קארו( יוסף

 זאנוויל שמואל בט' אפרים מחריר ]יכט[
 : במ״ב( ח; לויש )עיין העקשיר

 פי׳ חיבר שמשון בר אפרים רבינר ויל[
 והוא התור׳ וגמטריאותעל ורמזים

 תם מרבינו ושמעתי כתב וילך ובם׳ כ״י בידי
 על דכיון כנראה וכו׳ החלום לבעל ששאל

 מן שאלות שואל שהיה ממחיש יעקב רבינו
 בח״א הדל אני וכמ״ש לו ומשיבין השמים

 קונטרה לידי הגיע החסיד(.והנה יעקב לבינו )עיין
 כתוב אחת ובשאלה■ בכ״י הללו שו״ת מע׳

 ורבינר .תתקס״ג אלפים ד׳ בשנת דהיתה
 איב ממנו ששמע כותב הנזכ׳ בפי׳ אפרים

 הזכיר הגזכ׳ ובפי׳ . הזה לזמן סביב הוא
 : החזקה הי״ד שחיבר ספריו וי״ד הרטבים

 רדייה תלמיד אפרים רבינר ]ילאן
 הרי״ף רבו דברי על השגות עשה

 לפעמים במאור והרזיה המאור הרב ועל
 ע״ב ט׳ דף הדורות קורא ובם׳ .מדבריו מביא

 מרגנשפוד״ק יצחק בר אפרים רבינו כתב
 וגם רבו הרי״ף דברי על השגות עשה הצרפתי

 בס׳ אך שכתבתי כמו וזהו ע״ש הרז״ה על
 תלמיד אפרים רבינו כתב ע״ב צ״ח דף יוחסין

 עכ״ל הזה בזמן הרזיה על שהשיג אלפס הרב
 שכ׳ומצאתי למאור הרזיה בהקדמת אני ורואה
 מסודרים לא הזה בענק ז״ל אפדי-ם ר׳ להרב

 והמעט ומפוזרים ממורדי׳ אם כי מחוברים ולא
 . עכ״ל מקומו אל אספתיו בעיני מהם הנכון

 רבינו שכבר מוכח ז״ל אפרים רבינו וממי׳ש
 אפרים רביגו ולפ״ז .לביע נפטר לא אפרים

 לא רבו הרי״ף דברי על כ״א הגהות עשה לא
 הדורוחם קורא וס׳ יוחסין ס" כמ״ש הרזיה על

אפרים שרבינו הדורות קורא בס׳ מיש גם
 טרגנשבורק אפרים ר׳ הוא הרי״ף תלמיד

 משמע ס׳יוחסק מדברי־ נראה.כי אינו הצרפתי
 כיי הישר בס׳ ראיתי ועוד .הוו דתרי קצת

 רבינו ששאל שאלות ובסופו תם לרבינו
 תם ורבינד תם לרבינו טרננשבורק אפרים

משיב



מערכת
 ר״ז דף ושש חזקת וביד גדול בכח לו משיב

 לבי יודעים וז״ל אם־ים לרבינו תם רבינו כתב
 בקיבך הוא לבך ואם בך היתה ילדות דלבך

 לרבך שאל ממש ויש טיבך מה לבי על
 דעתיך מיום ואשיבך אלי או בישובך העומד

 בזה אפרים ר׳ והרב עכ״ל שמעתיך לא מורה
 לר״ת גדול בכבוד בותב תשובות דבשאר

 זה דאין בפשיטות ההדיוט לי משמע ומזה
 בע״ז התום׳ גם .הרי״ף תלמיד אפרים רבינו

 על הקפיד תם דרביגו כתבו ע״ב סוף ל״ד דף

 סורר כבן יירה והמורה וכתב אפרים רבינו
 לרואה ויותר .הבורא רוח יערה ועלי ומורה

 והגם . אפרים לרבינו מד״ת התשובות כל

 דביי דמייתי ע״א קי׳א דף בראב״ן שראיתי
 כתב דבריו ובתוך מרגגשפורק אפרים רבינו

 . ע״ש לו והודה יצחק רביגו פי את ששאל
 בעל יצחק רבינו על דכונתו גיל כעת מ״מ

 :הרי״ף על כיון ולא ר״ת של אחותו בן התום'

 התורה פי׳ שראה נר״ו א׳ מרב ושמעתי
ורבינו ז״ל אפרים לרבינו יד כתיבת

 שאלו׳ שואל ,הי הרקח רבינו של אביו •יהודה

 בשו״ת כט״ש יצחק בד אפרים מיבינו
 מהר״ם ובפסקי קיא אלף סימן הרשב״א

:ע״ש ח״ן סימן ריקאנטי
 בית דדי בן יהודה אריה מהדיר ילנ[1

 ביח הרב בשו״ת תשובותיו חדש
 :בתדאי גאוני ובשו״ת חלקי׳ בשני אביו מר

ד,רקח של מרבותיו א׳ אשל רבינו ]ילג[
: בח״ב( רקח )עיין

 מהר״ם הגאון של זקנו זיל אשר מה׳ ]ילי[
 בקבלה ס׳ חיבר מלובלין

 כתוב כן . קראקא בקיק ישיבה תופס זהיה
 :לתשובותיו מהד״ם של הגדול בן בהקדמת

 יניני )עיין נביו חיים בר אשר רבינו ]ילה[
כח״ב(: הפריש ספר ועי׳ מגירונדא. יונה

 אבי יחיאל רבעו בן אשר רבעו ]ילי[
 חיבר . הטורים בעל יעקב רבינו

 וטהרות זרעים על ופי׳המשניות התורה פי׳על
 נדרים מם׳ כפי׳ התלמוד על ופי׳ .ונדפסו

 ורבעו כ״י. לנזיר. פירושו דאיתי ואני הנדפס.
 מזכיר וסוטה קדשים סדר בלקוטי בצלאל

 בידינו ויש התלמוד על תום׳ וחיבר פירושו.
 תוספי חיבר ועוד .סס׳ב״י קצת על תוספותיו

גדולים א
 כהלכות הלכותיו מלבד התלמוד על תום׳

 מהר״א וכתב . הנדפסות ותשובותיו הרי״ף
 בתשו' ע״א רצ״ד ד׳ הסמ״ג על בנימוקיו שטיין

 .ע״ש תשע׳ה סימן ש״ין של בחבור הראיש
 ובם׳ .תום׳ פסקי חיבר שהוא שכתב מי ויש

 לרבינו קיא הכי ל״ו דף למרן)ר״א(סוף המגיד
 סי׳ א״ח ב״י סדן וכתב .קדישי אשד הרא״ש

 החזיקו שבספרד מהרלנ״ח דרב משם נ״א
 בסוף קארו מהר״י בתשו׳ וכ״כ לרבן הרא״ש

 סימן בתשו׳ בצלאל וסהר״ד א״ה מרן תשו׳
:כ״י הלוי ברכיה רבינו ובתשובות כ״ב
 משמע ד״ו חצ״ה סימן מהרדב׳ז . הרא״ש

 מ״ש ועיין הרמ״ה תלמיד דהיה קצת
 •וסף בית הגהות פ״ב סימן באיה כנה״ג הרב
 בהרדב״ז טיס דהוא פשוט ונראה .י״ט אות
 בעניותי כתבת• וכן הרט״ה בסקים מהי״ם וצ״ל

 יו״ד דף האל׳ף מערכת אזן יעיר בקונטרס
:סוףע״ב

 קטנוס כהלכום והר״ן הרייף כספי הנדפס דהרא״ש דץ
 ימלד הראיש אחד ומצד באמצע הרייף הלכוס אשר *

 מפשקיו הם לקוחים הרא׳ש דברי הנה • יוסף נמוקי שני
 הרי״ף הלכות עיר פסקיו בסון■ קטנוס הלכוס שחיבר
 מעדני הרב ופירשם הרא״ש פשקי כת־ך נדפסו כאשר

 קע״ד רף מלאכי יד הרב מדברי שנראה כמו ודלא ־ מלן

 פשקיו בחון עשה וגם היייף דביי פירש שהרא״ש ע׳ב
: קנרכות הלכוס

 שכסב בכללים בסחלסו נסנאל קרבן בס׳ ראיסי #וי
 שכסב מ״י שי׳ כהן סקפו בס׳ השין משם ב׳ בכלל

 עשאו מסחלה חבורו כשעשה שהיא׳ש לי אומר ולבי וז״ל
 הרין שעשה כמו הרייף דברי על פירוש כמו הרי״ף שביב

 י אהד חבור הכל רו חב■ ומן הרייף מחבור עשו אחיכ רק
 ופירוש הרייף נרכשים שמקצתן קענוס מהלכו׳ כן ונראה
 אחד חבוי הכל נדפסים ומקצתן הר״ף שביב הראיש

 פשקיו חיבר שהראיש פשוט נראה ההדיוט ולי י מכיל
 ־ כלל הרייף על פירוש לעשות כיון ולא בידינו שהם כמו
 מישרים שפר כהקדמת ירוחם רנינו ממיש נראה וכן

 כאשר בהקדמתו לדרך לדה הרב וממ״ש בדבריו למתבונן
 נש׳ הרב ממ״ש נראה וכן י יפה כעין המשתכל יראה

 עיר ההלמוד כל על פשקים חיבר וזיל ע׳יב ק׳ דף יוחשין
 הסושפו׳ בעל ר״י מפלפול שהישיף מה עם זיל אלפש רב

 שאלו ונראה ־ עכיל ו׳ דין פיט כלל בשאלות שכתב כמו
 שכעת אלא דכסכינן כמאי והיינו כתשו׳ הדאיש דברי הם
 פשקי מטבע וגם ־ הנז׳ בתשו׳ הראיש דברי מצאתי לא

 להרי״ף פי׳ בדרך נתחברו שלא ואומייים עונים הרא״ש
 לשדר הרא״ש מכי׳ שראה וכן י דעתי לקיצר פשוט וזה

 מושיף ולפעמים שמשון רבינו פירוש שקיצר וטהרות זיעי׳
 שמקלר התלמוד על הראיש מס־שפי סראה וכן ־ דבר

: קלס ומיש־ף הסיס׳
 לאקשויי דליכא השיןשס הגאון עלה דאתי למאי

 א׳ כמקים הרייף לשין כסב אם קראיש על
וכמק־ס



טו גדולים א
:רצ״ד סי' סוף

 הרב סבר התרומות בעל שמזכיר אשר רבינו
 באה כי בתשובה ז״ל אביוב אהרן מה'

 הרא״ש■ שהוא סי׳רמ״א א״ה מהרשד״ם כשו״ת
 הרב תפס וכן הטורים בעל רבינו של אביו

 והאמת י״ד: סי׳ בתשובה ז״ל מלובלין מהר״ם
 שמביאים מלוניל הרא״ש שהוא הוא הברור
 גדול הכהן אותו הארייך זה ענין וכבר .התום'

 והראה ק״ז סי׳ סוף בח״מ כהן שפתי הרב
 התרוטו' שהרב אפשר דלא ובמופתי׳ באותות

 והשיג הטור אבי יחיאל בר אשר לרבינו יזכיר
 וגם .באורך ע״ש מלובלין מהר״ם הרב על

 < קמא במהדורא שם כן כתב כנה״ג הרב
 הרב דברי הביא בתרא דבמהדורא אלא

 ועמ״ש- הול״ל ולפחות ושתק. מלובלין מהר״ם

בטהדורא דבריו הרואה אחד כי . בנדפס
: כהודאה דשתיקה יסבור בתרא

 בם׳ משולם ר׳ הרב בן אשר רבינר ]ילח[
 יום הלכות מייתי ק״ך סימן רעים תמים

:ז״ל מהרב טוב

 סופרי© ענווי )עיין שלם אשר כמהר״ר נילע[
 : במ״ב(

אחרון קונטרום
 פעמים כמה מוזכר הריסה בן אלקליאון ]א[

 חזית.וחרב במדרש
 מ״ד בדף פירש קול יפה בס׳ יפה מהר״ש

 דלא כתב י״א דף ושם גדול הכם קול יפה מס׳
 גלה לונזאנו די מהר״ם הרב אמנם לי׳. נדסינן

 והי* ומדרשי׳ ספרים מעתיק אחד דהיה סודו
 מקום ובכל אלקליאון ושמו אחותו בן לו

 כותבאלקליאון תורה או חכמה המך׳ שאומר
 גרסינץ לא ולכן .לתורה שיזכה מתפלל כאלו

:ליה
: הראשוני׳( גאוני )עיין הרבנים אחרוני ]נ[

מערכת
 לשין להעשיר! מקפיד דאינו להפך פוסק אחר ובמקום
 מאד: נאמנו דבריו אחר־נזה כמקום מיש על וסומן הי״ף

 הרא״ש דרן הוא שכן ולמדשי אעבורה ברגליו לא^י
הרמנ״ן דברי שמביא ונדרים בכורות כמסכת גם
 אף הרי׳ף הלכות דכרי מביא שהוא דרן על כהלכותיו

:דעתו מגלה אחר וכמקום ליה שמיע דלא
 כפרישתו גם הרא״ש רכינו דרך זו דרך כי אומר אני וכן

 אי אף שמשון רכינו דכרי כותב שהוא וטהרוה לזרמים
 : וקדוש עליון דעת דעתו מגלה ובמקומו ליה סכירא לא

 הרדב״ז ומזכירו והתר באפור ,ם חיבר הרא״ש
פירדא בעיר נדפסו אשר החדשו׳ ,בתשו

:תס״ט סי׳
 התורה על פי׳ ראה שהוא גדול מאדם שמעתי

 לעיל. כתבתי וכן כ״י הרא״ש שחיבר
 בהקדמתו הטורים בעל שרבינו יקשה זה וכפי

 מדברי מלקט שהוא כותב שנדפסו לפרפראות
 איזה אליהם ויחבר הפשוטים הדברי׳ הרמב״ן

 הוא אביו פי׳ הזכי' ולא עיש טעם או פשט
והוא לידו הגיע שלא שנא׳ לא אם .הרא״ש

; זר דבר
 פי׳הרא״ש והוא שנים פי ם׳ מהקדמת הרא״ש

 גם פי׳ שהרא״ש נראה זרעים לסדר
 ? ב׳ במערכת ועמ״ש .משנה סדרי שיתא

 השים כל פי׳ דהרא״ש שידענו מה ולפי
 ג״כ וראיתי במס׳נדדים שנדפס כמו פי׳ בדרך

 מקובצת בשיטה ומביאו כ״י מנזיר הרא״ש פי׳
 כ״י קדשים סדר בלקוטי בצלאל ורבינו נזיר

 א״כ .הרא״ש תוסם׳ וגם הרא״ש פי׳ מייתי
 : משנה סדרי שיתא ג״כ שפירש רחוק אינו

בעל ר״י בזמן מלונילהי׳ אשר רביגו ילז[1
 כמפורש התום׳

 אשר רבינו והוא ע״ב ס״ד דף קמא בתום׳
 והגמ״יי והמרדכי התרומות בעל שמזכירים

 זיל שכתבו כמו הטור של אביו הרא״ש ואינו
 עלהרא״ש כונתו הרא״ש כשמזכי׳ הכלבו ונם

א״ח שיירי הרב כמ״ש מפליז״א או סלוניל

י־׳ססאבססיח

ב
 חובת הקדוש ספרו חיבר בחיי רבינו ]א[

 וזמנו הגרי בלשון הלבבות
 בספרו והקורא החמישי לאלף תתקכיא שנת

 חיים ודבריו קדושתו תוקף יראה ובהקדמתו
 מפניני לקט וכבר . למאורות והיו וקיימים

 לדרך צידה והרב .חכמה ראשית הרב אמריו

 מספרים ,בתום פרקים בעשרה שעריו קיצר
 ג בספרו עיין תשובה ימי בי׳ לקרותם אחרים

 מסרקסטה אשר בר בחיי רבינו ]נ[
 והיה התורה על פירושו חיבר

תלמיד



מערכת
 בן שהוא חשבו ורבים . הרשב״א תלמיד

 בס׳ ונכתב יקננו ספורי״ם בה ועוד תרא״ש
 בסשרו הזכיר שלא . היא ולא .השכחה עומר

 יצא והרא״ש .הרבנים בניו ולא הרא״ש לא
 ורבינובחיי הששי לאלף בשנתס״ו מאשכנז

 בא והרא״ש .נ״א שנת בסרקסטה ספרו דויבר
 ועוד יחיאל• רבינו שבבניו והגדול לטוליטילא

 נזכר לא ובניו הרא״ש המחברי׳כתבו שכאשר
 ח׳ מזכיר לדרך צידה והרב .כחיי רבינו שם

 ולא כולם שמות ומזכיר להרא״ש שהיו בנים
 לאביו הזכיר שלא .-ועוד בחיי רבינו תוזכר

:אשר בר רק כבוד בלשון
 הרב מורי חקתכתב ם׳ בסוף כתב בחיי רבינו

ההגדות ׳,בם נ״ר שלמה רבינו הגדול
 ועיין . הרשב״א שהוא ומוכח אשרחיבר.

 מביא הכותב שהרב הרואה ם׳ סוף יעקב בעין
 הגדה בפי׳ לאגדות מחבורו הרשב״א דברי

 כתב וכן .ע״ש כחיי רבינו עלה דקאי ההיא
 ועי׳ הדשב״א תלמיד שהוא יוחסין ס׳ תרב

 בפשיטו׳: לעיל כתבתי וכן בחיי בהקדט׳רכינו
 בח״ב(: גחלי׳ ע׳ג בשר )עיין גאון בייבי רב ]ג[

 )בע״ם הרב של בתו בן בירך מהר״ר ]י[
 עצה הפליא בירך( זרע

 ועל הש״ס ספרי׳על כמה וחיבר תושיה הגדיל
 אלף כמו תהלי׳ ועל הפרשיות ועל טורים ד׳

 ואירע .בקירוב פליגוס שהם בויג״ן ומאתים
 ולא ממנו הס׳ וגזלו ששללו ביש עסק לו

 בראשית ם׳ ועל ברכות קצת על כ״א נדפס
 ביר״ך ובוצע משלו וישא בירךה״ג זרע ונקר׳
 גדול כמה שנדפס מזה שנראה ה׳ובודאי גאץ

: חכמה מקור נובע ומעין מלא ושהוא כהו

 מזכירו רזא פענח בם׳ שור בכור רבינו ]ה[
 וגס פרשה בכל כמעט

 אותו הביאו יהודה מנחת ובס׳ התום׳ בפי׳
 ע״א ט״ל דף הקבלה ובשלשלת דוכתי בכמה

 יצחק דבינו גיטין דיני מסמ״ק •מביא
 לא וכעת . שור בכור המכונה מאורליאנש

:שם בסמ״ק סימנא כהאי חזינא
 הלקט שבלי בע״ס אחי בנימן מהר-ר ]י[

:צדקיה( רבינו )ע׳

 הלקט שבלי בע״ם של קרובו בנימן מה׳ ]ז[
. צרק־ק( רצינו )עיין

יאנ-־ם:יני ־"; אישפעהא בנימן מהי ״[1

גדולים ב
: בחיב( קיום ישוד . העזר ביש ועיין עזרא ן׳

 מהרש״ל תלמיד אשכנזי בנימן מהר״ר ]ע[
 בניסן משאת שו״ת חיבר ומור״ם

 של מלובלין.ובנו ומהר״ם סמ׳ע הרב והי׳בזמן
: עה״ת רש״י על יעקב נחלת הרב הוא הרב

 בנימק עיר חיבר וואלף בנימן מהר-ר ני[
 ח״א • חלקים ב׳

 ירושלמי אגדות על וח״ב ־ ח״ב יעקב עין על

:ומועד זרעי׳
 : אזולאי( אכרהם מ׳ )עיין זאבי בנימין מ׳ ]יא[

 יסיאל מ׳ )עיין טראבוטו בנימין מ׳ ניע[
:עראכוטו( י

 בקק״י אב״ד ז״ל הכהן י בנימין מהר־ר ]יג[
 אלישאנדריא טקק״י *.תחלתו ריגייו

 עיר מהרב הקבלה חכמת ולמד פאליא לא די
 ויש בחסידות מפורסם והיה הרמ״זז־׳ל וקדיש

 ום׳ משה משאת בם׳ תשובו׳ על חתימו׳ לו
 ישעיה מ׳ הדור גדולי היו וחתניו צדקה־ שמש
 המופלא והרב " ז״ל פאדיבה מנשה ומה׳ באסן

 שבעה הגז׳ מהרב״ך עם ישב ז״ל אירגז מהר״י
 לו ויש • הקבלה חכמת ממנו ללמוד שבועות

 סיף ח״ב בשה״ג כמ״ש וכו׳ בנימין גבול ס׳
:במ״ב( בנימין נבול )עיין • ג׳ מערכת

 הי׳ ז״ל מעלי הכהן בנימן מהר־ר ]יי[
 והלך ת״ו ירושלם מעה״ק

 רבות במצרי׳ רב הי׳ ואח״כ פרס בשליחו׳ערי
 הרב תשובו׳ קצת על חתימו׳ לו ויש בשנים
 כי ישועה־ושמעתי שערי בספל ז״ל זיין מהר״י

 על לו היה וכמעט העיון כעומק מפולפל היה
 לעה״ק שחזר וזכה דל■ האר״י הרב דרושי פה

 והיתד, שני׳ כשתי רב והיה ת״ו ירושלם

 הרב מורינו בא סמוך ואחד ־ כבוד מנוחתו
 ת״נ ירושלם בעה״ק רב והיה ז״ל נחום כמהר״א

: שנים כעשרת
 מ׳ .”]ע הרמ״ז של רבו הללי ינימן מ׳ ]טי[

: זנוח( משת

 )עיין קושט׳ תושב הללי בנימן כמה״ר ]טז[
:בח״ב( זהב זד

 נבעש )עי׳ יחיאל /במ הלוי בנימן רבי ניז[
:בח״ב( בנימן

 הגדול הרב בן ז״ל הללי כנימן מחר״ר ניה[
 וקדיש עיר הרב בן הלוי מהר״ש

 היה ז״ל הרמ״ז של רבו "ל ז הלוי בניסן כמה׳

אחד



טז " גדולים כ מערכת
 יע״א איזמיר בישראל ואם עיר מרבני אחד

 ומורינו הכהן אליהו מה׳ קשישא מר הרב עם
 מחידושןו קצה אסם • ז״ל הכהן מהד״י הרב

 לו ויש בספריו אהרן יד הרב תלמידו מביא
:לצדי^ ארח בשו״ת תשובה

 • הלוי מאיר בב״ר בנימן מהדיר ניע[
 למרן רוכל אבקת בשרת תשובה לו ויש

: ע״ד סימן
 אברהם במהור״ר טיטאל בלמן הרב ]כ[

 אביהם מ׳ )עיין
: הלוי( אליהו מ׳ ־ מיטאל

 מרבני אחד מלמד בנימן מהדיר נ־א[

 בזמן איזמיר
 כנה״ג ס׳ בהסכמת וחתום כנה״ג הרב

 טהר״א הרב של רבו היה והוא • מהרבנים
 באשכבתיה מר ואם וכו׳ מוסר שבט בעל הכהן

:אליהו מדרש מספרו ראשון דרוש והוא

 מרק במדינת אב״ד בנימין מהדיר ]כג[
:בח״ב( מצות טעמי )עיין

 מארץ מתתיא בכיר בנימן מהדיר ]מ[
 מהרד״ך בזמן היה • המוריאה

 זאב כנימן ס׳ וחיבר טאיטאצק ומהר״י ומרן
 הזכירו לא מרן בימי שנדפס ואף י רצ״ד שנת

 סימן אהרן בשו״תזקן ועיין ־ יוסף בבית
 דקמא פ״ח ,שלמת של בים ומהרש״ל קצ״א

 • ע״ד ו׳ דף להש״ך אנשים וגבורת ע״ח סי׳
 קי״ט סי׳ אהרן זקן בשחת עוד ועיין ח(

 ויניציא מרבני גרשין יצחק מה׳ ובתשובת
 קמ״ח סימן צהרון מהרי״ט בתשובות הובאה

: ע״ש מפאדובה מהר״ם משם במ״ש
 מק״ק ור״ט אב״ד קאזים בנימן מהדיר ]כי[

 קדשנו עיר צפת
 נחום מהר״א הרב מורינו תלמיד היה הוא ת״ו

 קושטאנדינא׳ מרבני הי׳ ואח״ב אינדירני בעיר
 וקבלוהו תיב״ב צפת לעה״ק הלך זקנתו ולעת

 מגילת ס׳ חיבר ־ כבוד מנוחתו היתה ושם לרב
 לו ועוד לכד ח׳א ונדפס הסמ״ג על ספר

 בעיר ובהיותי הנז׳ בס׳ ככתוב רבים חבורים
 קצת ראיתי יע״א קושטאנדיגא בדעות רבתי

* בכ״י הבוריו
 גאון בע״ס הגאון נכד בער ]דוב[ מה׳ ]כה[

: הורוויץ( סנ׳ל לכי מ' )עיין צבי

מסניף ?עיין יעדכ״ץ )יששכר( מהדיר ]כי[
4במע( *בהונה ׳־

 )עי" סניל בערמאנן )יששכר( מהדיר נ"[

 כ במ׳ב( רכוס או רבה
 הרדב״ז תלמיד אשכנזי בצלאל מהדיר ]כה[

 ישראל ומה׳
 והפליא • תשובותיו ריש כמ״ש קוריאל די

 שינה במיעוט עצימה בשקידה התלמוד בעסק
 וחיבר ט״ר סי' ריש כמ״ש וכו׳ אכילה במיעוט
 קמא* מרבוואתא מקובצות התלמוד על שיטות
 וראיתי • מציעא קמא כתובות ביצה על ונדפסו

 וגיטין קדשים וסדר וחולין שבועות על מכ״י
 רכ״ת סי׳ ח״ג המבי״ט והרב • נזיר סוטה

 והרב מונסון סהר״א ובתשובות • מזכירו
 • פסקים כמה על חותם הוא כ״י מהריק׳י׳ש

 האר״י שרבינו כתוב זצ״ל האר״י שבחי ובס׳
 דף הדורות קורא ובס׳ בפשט תלמידו היה

 וראיתי כן הוכחה הוכחתו ואין ־ חולק ם׳
 שם וכתוב הארי" של רבו שהיה כ״י בקובץ
 משום מצרים בא־ץ נגיד שם ביטל שהוא
 שיטת נדפסו מקרוב ]ועתה[ ־ שהיה מעשה

 אם מסתפק ואני נזיר ועל בתרא על מקיבצת
 ששמעתי לפי ־ בצלאל מהרב מקובצות הם

 בעיר. הנמצאות אלו דשיטות רבא נברא מהד
 אהרן מ׳ מהרב מקובצות שיטות הם איזמיר
 הוא שנם אהרן בני שו״ת חמחבר הרב לפפא
 א׳ באות כמ״ש בצלאל הרב פעולות עשה
 מהר״י לחרב יעקב קול ובס׳ ל״א( אהיו מ׳ )עיין

 משיטת מביא בנזיר הלכות בחי׳ שאול
 מקובצת משיטה הביא שם וגם נזיר מקובצת

 מביא הלכו׳ גופי ובס׳ י ע״ש לנדרי׳
:ליבמות סמקובצת

 מעשת בשערים נודע ־ אשכנזי בצלאל רבינו
 על הנדפסות המקובצות בשיטות רב

 )אף בתרא מציעא קמא כתובות נזיר י״ט
 ז״ל מהרב אינה שנדפסה דבתדא דאפשר

 לידי שבאה חדש זה וראה לעיל( כט״ש
 ז״ל בצלאל מהרב כ״י למציעא מקיבצת שיטה
 מקובצת מהשיטה שתות או חומש והוא

 עשת ז״ל הרב כי מוכיח וזה הנדפסת מציעא
 קמא־ מהדורא היא בב״י שראיתי וזו מהדורות

הראשונים מחדושי עוד לידו באד ואח״ב
ועשה



גדולים ב ־ מערכת
 על מרובה תוספת בתרא מהחרא עשה1

• ברוד וזה העיקר
 ז״ל הרב כללי לידי ובאו ,ה זיכני רעתה

 הראשונים מחי׳ קבצן הוא וזרועו
 התלמוד כללי על שהוא להרמב״ם עולם ומסדר
 נופי הרב וכבר * גאון סעדיה רבינו ומכללי

 י כידוע בצלאל הרב מכללי הרב׳ מביא הלכו׳
 עלו מהם לקטתי כהה יד לידי שבאו ועכשיו

 והתפארת התהלה בס״ד זוכר עין בקונט׳ וה
 לכך שזיכני העולמים חי לאל ההודאות ורוב
 לעד שמו ית' רחמיו והמון חסדיו ברוב

 לידי באו כי ותחלה ברכה כל על ומרומם
 זוכר עין מדפיס שהייתי בעוד הדעת בהיסח

:לנ״ס ויהי

 חיבר המופלא הדרשן בצלאל מהר״ר ]נט[
 שבעה עמודיה ספר

 על שבת קרבן וס׳ ומתוקים נחמדים דרושים
 דרושים הרבה והי״ל ־ נאים ענינים שבת עניני

 : נדפסו ולא התורה על רענן זית ספר וחיבר

 הזכירו אליעזר ברבי ברוך רבעו ]ל[
 : וארא ם׳ רש״י
 משאלוניקי רב ]לא[מה׳ברוךבןאליקים

דבריו הובאו
. ■ מ״א סי׳ ח״ב המבי״ט בשו״תהרב

 קלעי מהרם בזמן אנגל ברוך מחריר לכ[1
 אחד ומהרח״ש

 ובס׳ • ושיטות שו״ת וחיבר שאלוניקי מרבני
 : ח״מ על ממנו חרושים מביא משפט דורש

 ב־ימן(: ישראל מ׳ עיין בנימן ברוך מהר׳ר ]לג[

 בעה״ק מובהק רב ברזילי ברוך מהר״ר ]לד[
 הרב של רבו והיה ת״ו צפת

 :כ״י מחבוריו א׳ ס' ראיתי הצעיר ואני המג״ן

 דק״קברעסלאאב״ד ודיזל ברוך מהר״ר ]לה[
 הספר ונקרא שו״ת קצת חיבר

 על באמשטרדם שנית פעם ונדפס ברוך מקור
: תקל״א שנת קצת בתוספות בנו יד

 תשובה לו יש חיים ן׳ ברוך מהר׳ר לי[1
 ה' סי׳ ח״ב משה פני בספר

: סתרים לחם בס׳ וחתימה
 ברוך ורבינו יון מארץ ברקי רבעו ]לז[

 בפסקי • מרננשפורק
וכן משמם דינים הרבה מביא ריקאנמי מהר״ם

:גדולים ושאר במרדכי
 הזקן ד׳י תלמיד יצחק( )בן ברוך רבעו ]לח[

 התרומה ספר חיבר התוספות בעל
 שמשון רבינו חבר והוא וכו׳ והתר אסור בדיני

 דבורים כמה בסוף בזבחים ובתוספות • משאנץ
ז הנזכר ברוך רבינו הוא ־ ברוך י כתוב

 אלכאליא בן יצחק כן ברוך רבעו נלס[
 :הראשון( הראכ׳ד )עיין

 ראפאפורט כ״ץ ברוך מחריר נ*[
 ויושב זקן פיורדא בק״ק ואב״ד ר״מ שהיה

 מצוה בשליחות עוברי מדי ובילדותי ־ בישיבה
 שהיה אריה מה׳ לבנו הייצפילד בעיר ראיתי

 ז״ל: אביו חדושי׳טהגאון כמה לי ואמר שם רב

 ספר חיבר מפולוגיא ברוך מחריר ]עא[
 וספר המרדכי על מרדכי גדולת

 :שע״ה שנת ונדפס ח״מ קצת על אזוב אגודת

 מרבני אחד זלה״ה צאני ברוך מחריר ]מב[
 תשובות איזה לו ויש אמון נא

 כי ־ כותבים ותלמידיו יקרא מפיו אשד כ״י
 מימיו מאורות ראה שלא נהור סני היה הוא

 חריף העיון ועומק ביושר גדול מעיין והיה
 זכיתי אמון לנא בלכתי צעיר איש ואנכי י ובקי

:תנצב״ה חדשים כמה מתורתו ונתבסמתי
 מהרא תלמוד קלעי ברוך מחריר ]מג[

 ברוך מקוד שו״ת חיבר חסון
 מה׳ ואחיו ־ הזקן הלוי מהרש עם וטרי ושקיל
 בשבח הפליג הדורות קורא ובספר י מרדכי

 : באורך ע״ש ובמעשים בתורה הגז׳ מהר״ם
 יכי־ו )עי׳ מרננשפורק ברוך רבעו ]מי[

: יון( נרון'מארץ י

 בתשו׳ שמואל בר ברוך רבינו ]מס[
 תתע״ב סי׳ ד״פ מהרים

 לו והשיבו קלונימוס ברבי דוד מרבינו שואל

 תתקל״ג בסימן ושם הרקח ורבינו דביק רבינו
:שמואל בר ברוך רבינו תשו׳ יש

 רבינו תלמיד שמואל( )בן ברוך רבעו ]מי[
 אשכנזי היה ממיץ אליעזר

 • כ״י ישן בקובץ מצאתי כן • מגנצא מעיר
 סי' איה חדש בית כ״כהרב החכמה ס׳ חיבר

: ה' סעיף ליז
 ב״י הגהת צ״א סי׳ א״ה כנה״ג להרב וחזיתיה

 ברוך דרכינו שצידד ח׳ אות
 מארץ ברוך ורבינו המרדכי שהביא ממגנצא

יין



גדולים ב מערכת
 הוא רבא נברא הד אשרי בהגהות שמביא יון

 וכמא; הוו התרי נראה ההדיוט ולי ־ ע״ש
 שאל חיים הקטן בספרי בעניותין דכתיבנא

 הדורות קורא בס׳ ועיין ־ בס״ד ס״ט סימן ח״א
:ע״א ט״ז ודף ע״ב ,ט דף

 רבינו הזכירו ברזילאי רבינו הגאון במי[
 בשו״ת הובאה בתשובה גאון האי

 סימן הכלבו ובס׳ • קמ״ט סימן ר״ק מהר״ם
:ע"ש ברזילי בספר נמצא וכן כתב קט״ז

 המחבר הרב יעבץ .ברזילי מהר״ר 1]״׳
 הטורים על למודים לשון

 נחמדים דרושי׳ ערומים ולשון עצום בפלפול
 ממר ודרושים והרא״ם הרמב״ם לשונו׳ רעל

 הרב חאקו מהר״א הרב של חתנו והיה ־ אביו
 ברזילי הרב ותלמידי ־ אליהו רוח המחבר

 מה׳ חתנו הרב הגדולים המאורות שגי הנזכר
 כמה וחיבר תורה שהרביץ אשכנזי יהודה

 ספר הרמב״ם על המלך שער והרב ־ חבורים
 : המצויינים בשערים ויהללוהו מאד נחמד

 המקובל הגאון תלמיד ברכיה מהר״ר ]מח[
 חיבר עמוקות מגלה בעל

 וח״ב: ח״א בירך זרע ספרי והם נחמדי׳ דרושים
תשובות לו יש הלוי ברכיה רביגו ]מט[

 בבר״י הבאתי אחת ותשובה
 :כ״ט אות כ״ה פי׳ ח״מ

אחרון קונטרס
 משם בכיי קדום אחד שנסב ראיסי ציץ בן ]א[

 לבנו יקרא כניו שמשים שמי ירושלמי
: ויחיה ליון כן נו יולד אשר

 אמאי ע״ב ק׳ דף עזם פ׳ רפב״ס כשב ברבי ]כ[
 רלונן כרכי יוסי לי' רשב׳ג א״ל דאמרינן

 כר יוסי לר׳ רשב״ג קראו כן כרכי ודל • וכו׳ נפסיק
 דר׳ רשכ׳ס דכוונס הדור-עכ״ל־וסשוט גדול כלומר הלפחא

 וכן • חלפחא אר׳ קאי ולא הדור גדול ניהו איהו יוסי
 כלומר כרבי ר׳ג פ״ב ל״ב דף קידושין רש״י ממ״ש מחכאר

 שם רש״י עוד וכ׳ב י שכגמרא כרכי כל וכן גדול אדם
 היה כדודו וגדול שמו כרכייודן יודן פ׳ב ב״ל דף בקדושין

 וכ*כ ־ הוא וחריפוח חכמה לשון ברבי ליה דקרו היכא וכל
 ז*ן ודף ע״ב ל״ו דף טריפוח אלו ופי ע״א ס׳ג דף בע׳א

ע״א כ״ח דף וחולין עיא ג״ן דף ובעירובין פ׳א
: ע״ב פ״ד ודף

 שמו היה כן אומר ברבי פ״ב ה׳ דף במכוש רש•" ומ״#
 זו בביייחא י״א דף בחולין דבריו פירש ככר

 בדורו גדול אחד אלא מנו ידענו לא אומר ברבי עלמה
 למ״ש מולאש ששונה דחולין דרש״י לישנא ומהאי ־ היה

: ע״ם במכוש שם שלמה בחכמש מהרש״ל

 גימל

 שבסב ע״פ פ׳ ריש יהושע שדה הרב על ומהתיטא
 דמיישי דפרקין בבבלי וכו׳ חלפשא ן׳ ר״י

 והיינו הדור גדול בן כלומר ברכי ר״י קאמ׳ עוכדא האי
 הסליחה ועמו • פכ״ל רשבייס כדכשב דהכא חלפשא רבי

 שפירושו רבי וא״כ רבי כן היינו ברכי דפירוש חשב דהוא
 ברבי כי כן הפירוש ואין חלפשא ר׳ על קאי גדול-הדור

 לאדם ורבנוש שררה כינוי הוא רק רבי ב; ההולכה אין
 עלמו יוסי רבי על קאי הדור גדול רשב״ם ומ״ם ־ עלמו

 • הגז׳ רש״י לשונוס מלהקש כמבוא״ר הוא והרי לאביו ולא

 ע״ב ק׳ה דף וביבמוה ע׳ב פ׳ דף בקדושין עוד רש״י וכיה
 לשון בררי כל יוסי ר׳ ופירש״י נלמוד ברבי של מדבריו

 ברבי יהודה פירש״י ע״ב ל״ד דף ובמנחוס ־ גדול אדם

 דף ובכורוש ע״ב כ״ס דף בסוטה וכ״כ ־ החכם יהודה
 : ע׳א כ״ו דף וסוכה ע״א קל״ז דף וחולין ע״ב ריש כיד

 ע״א ט״ו דף ה׳ סרק וסרח כפשור הרב על והרלמא
 יוחנן רבי אמר ט״ז דף בערכין עמ״ש שבשב

 שהיישי ידי על יוסף בן עקיבא לקה פעמים במה נורי כן
 הקדוש רבינו של בנו שזהו ־ ברבי גמליאל רבן לפני קובל

 הרוגי מעשרה ר״ע שהרי רבי בימי היה המעשה וזה
 ודבריו ־ עש״ב עכ״ד רבי אבי רשב״ג עם היה מלוכה
 נורי בן יוחנן רבי דאמר ברבי ר״ג זה בי ממני נפלאו
 דיבנה גמליאל רב; דהוא נראה ר״ע על קובל שהיה

 וכן ־ כמדיבד הדור גדול היינו וברב ;הושע לר׳ דלעריה
 ברבי יהושע ור׳ ר׳אליעזר גמליאל לרבן שהקראוהו מלינו

 בדעשו וליי״ר הנא אין שקשה היא וזו • ל״ב דף בקדושין
 הקדוש־ רכינו של בנו גמליאל רבן שזהו ופרח כפשור הרב

 ר׳ עקיבא ר׳ שלמידי שלמיד הוא הקדוש רבינו שהרי
 דרבוואשיה רבה עקיבא ר׳ ואין וכו׳ מאיר ור׳ שמעון

 דעלה מבואר השחר מסלה דבם׳ וסו ־ בנו יד פל ילקה
לא אי דיכנה ר״ג במקום לנשיא ר״פ לאקומי נב מל

: ע״ש אבוס זכוש משום
 לישא הקדוש רבינו אבי היה הנהרג שרשכ״ג ומ״ש

 ומס ־ הקדום רבינו של אביו של זקנו היה אלא
 נסחא המשנה לפי׳ בהקדמסו הרמב״ם מדברי שהביא
 ע״א מ״א דף מערכין ככל וכפ׳ ־ לו נזדמנה מוטעם
 יהושע ר׳ נכנס גמליאל רנן של פטירתו לאחר אמרינן

 דרבי הרי ־ וכו׳ נורי בן יוחנן רבי עמד דבריו אש להפר

 ע״ע דף ובקידושין דיבנה ר׳ג בדור היה נורי בן יוחנן
: הקדוש רבינו שהוא רבי נולד עקיבא ר׳ כשמס אמרו

 אחד בזמן נהרגו לא מלוכה הרוגי דהעשרה ידוע
 יוחסין בס׳ כמ״ש ר״ע להריגה רשב״ג הריגס וקדם
: דשמהוש פ״ש ועיין כ״ד דף אמשטרדם דפוס

 חלפשא באבא מעפה ע״א קע״ו דף כשבי כל פ׳ ואמרו
 אני זכור ליה אמר וכו׳ ברבי ריג אצל שהלן

 בנו שהיה לא ברבי ר״ג ופירש״י . וכו׳ אכין אבי בר״ג
 הוא אבין אבי ר״ג י ברכי קרי גדול אדם אלא רבי של

 אכיר אכי הוא הלפשא רכי טל בדורו שהיה וזה הזק; ר״ג
: עכ״ל הקדום רכינו סל

 דברי הביא קל״ו הי׳ ח״א בתשובותיו והרשב״ץ
הערב בנהחס המפנה בפירוש הרמב״ם י

:אומה והגיה
 רבינו בני דשני שכשב שם להרפב"ץ להביט אוסיף אך

। כרבי וריש כרכי גמליאל רכן נקראים היו הקדוש • 

ור״ש ברבי ר״ג בש״ק דקאמרי דמאי נראה האמור בל ולפי

ברכי



גדולים
 אלא הקדוש יבינו על בניו על לפרעו מיב־ח אינו ביבי
 אי מעניינו הלמד דבר והוא כאמור חשיבות לעץ ביבי

: שקדוש רבינו בבני איירי ס הש׳
 להרשב׳ו אבוש מגן ס׳ כהה יד כידי הגיע רב זמן לאהד

 פס וראיתי ממדש הכרפס אביה מס' פי׳ והיא
 תיבת בפי׳ הסעיפים שסי מג פוסח קנס שהוא ע'ב מ' דך

 יש כי בהם והקיר י״ג ודף 5״ וברך נדכ״יו ועיש ברבי
 : להאריך ואין דאמק מאי נכים בדבייו קנס לדקדק

 שכתב ע״א ש״ע דך ופרה כפתור להרב ראיתי שלב
 לא ר׳ג כי הזקן ר״ג היא דיבנה גמליאל דייבן

 • ע״ם וכו׳ רבי של בנו וריג הזק; ר״ג שנים אס כי היו
 רשכ״ג של בנו הוא דיבנה ר״ג כי בעיני קשים ודבריו
 רבינו של זקנו הוא דיבנה ור׳ג הזקן ר״ג שב נכדו הנהרג
 לזה ראיות הבינום ויש ומבואר פשוט זה וכל ־ הקדוש
 בדבר להאריך ואין והמדרשים וירושלמי מבבלי

 רבשו״ס ע״ג פיה דך ורות הד בסדר ועמ״ש . המפורסם
 יעבץ שאילת ובשו״ת י״ד וסי׳ ■י״ג שי׳ א״ח יושך זכרון

 הקטן בספרי בענייתין דכהיבנא האי ועי׳ י פ״ז סי׳ ח״א
: בס״ד קייב סי׳ א״ח ברכה מהזיק

 ז״ל אלפאנדרי מהריח המופלא הרב תלמיד
 מצוד. בשליחות והלך ידושלסת״ו ובאלעחיק

 וחזר מהיר ובלי בסף בלי ת״ו הברון לעה״ק

 ועסק קדושה מוסיף היה ותמיד ק לעה
 בבל ז״ל האר״י רבינו ונוגות האמת בחכמת

 במצות ז״ל הרב כמכונות מכוין וחיה ־ כחו
 בקדושה וחבל נעדרה לא מחנה א׳ ובתפלות

 מופלג חסיד היה ובדורנו ופרישות והתבודדות
לו אומרים דהחילה וזימנין הסוליה על ומתפלל מאד

: זי״ע החשיד תפלס בעבור שנינול בחלוש

 לו יש קורדובידו גדליה מהר״ר ]ז[
 הרי בתשובות ונזכרה תשובה

 ובתוך י רי״ו סי׳ צהלון טוב יום מ׳ המוסמך
 • עלייהו וטרי ושקיל דבריו הביא השיבתו

 והיה ז״ל הדמ״ק דבינו של בנו שהוא ונראה
 • ז׳ל אביו מהרב ס׳ איזה להדפיס בויניציא

 על ז״ל הרמ״ע עם פשל שטר טופס וראית*
 בעבור אמו להדבנית לתת שנדר סיקינוס ת״ק

 הזהר פי׳ מהרב כ" יקד אור ס׳ להעתיק רשית
 בשם במ״ש גדולים קונצים עשי ששח

 אור )עי׳ ב״ם אןה ל"?א מערכת ח״ב הגדילים
 :בק״ב( יקר י

 עץ חיבר שרמה בר גדליהו מהר״ר נח[
 ועשה עיקרים ספ־ על שתול

:ושרשים ענפים
 במ׳־כ(: אדיה גור טי׳ הללי) אליה גלד בה׳ ]ט[

 מונסיליש חנניה בם׳ גמליאל מהדיר נ?
 : במ״ב( שירה פ׳ פירוש }עי׳

 רפדוכי )עיין יעץ )אליקים( מהדיל ]יא[
 : בה״ב( בתפוחים

 ב״כ שלחן ספר חיבר גרשום
:סוכה למס׳ קדמונית ב״י בשיטה



מערכת
 הגולה מאור יהודה בר גרשום רבינו ביג[

 ב״ט סימן מהרש״ל בתשובות כתוב
 כתב דוד ובצמח ־ גאון האיי מרבינו שקיבל

 רבינו תלמידי הערוך בעל גתן ורביגו שרגמ״ה
 • כ״ד דף סוף ביצה בפירש״י ועיין הנגאל
 רבהדרביה דרגמ״ה שאנץ בתוספות וכתוב
 אתנו ויש התלמוד כל פירש ודגמ״ה ־ דרש״י

 שבלי ובס׳ י כ״י קדשים סדר כל על פירושו
 ממנו תשובו׳ הרבה מביא כ״י וח״ב ח״א הלקט

 רבינו של בפסקים שמצא אומר וגם ־ ז״ל
 פסקי שחיבר נראה דל הגולה מאור גרשום
ובתשובות ־ שואל לכל תשובות מלבד הלכות

 :מרגמ״ה תשובות כמה מביא ד״פ מהרם
 ׳יהוד ורבינ תלמיד הגולה מאור גרשום רבינו

 ליאונטין ונק׳דבינו הזקן הכהן מאיר בר
 תקע״ה. סי׳תקע״ד למהר״ם בתשב״ץ כתב כן

 בהקדם׳ ישיר לחרב להכמה בס׳מצרף וראיתי
 הש״ס על רש״י וחיבר “קצ נובלו׳שמפירושיו

 על כ״י רגמ״ה פי׳ ראיתי צעיר איש ואנכי
 דליתנהו יראה הנז׳ הפי׳ ומתוך קדשים סדר
 וקבלת הרחבה מדעתו רש״י אלא .מילי לחני

:הזה הכבוד כל את עשה רבותיו
 (:3במ״ חוס׳שאק )עיין צנצינו גרשון דרב ]יי[
 רלב״ג אבי שלמה בר גרשום רבינו ]טי[

 ספר חיבר הרמב״ן של חתנו
שי״ן במערב׳ ח״ב בשה״ג וכמ״ש שמים שערי

: כס״כ( כמיס שערי )עיין ג״ן אות

 דק״ק אב״ד אשכנזי גרשון מהדיר ]מז[
 הגרשוני עבודת שו״ת חיבר .מיץ

 הגרשוגי חדושי וס׳ הגרשוני תפארת וס׳
 בסי׳ ש״ך הרב עם בתשובותיו ומרי ישקיל

 ושער יאיר חית בתשו׳ גם .קי״ח וסי׳ קי״ו
 בספריהם. כמבואר בהדייהו וטרי אפרי׳שקיל

 דוד מה׳ הגאון הדור גדול היה הרב ותלמיד
.הרב בתשר נפלאת הקדמה ועשה אופנתיים

:תנ״ב בשנת הזכירו דוד ובצמח
 הגרשוג־ עבודת שו״ת המחבר הרב גרשון מה׳

 הגאון בימי הראשונים מחריפים הי׳ וכו׳
 סדורה ומשנתו האריה כלב ולבו העשיל מה׳

:י״א סי׳ ח״ג מאירות פנים הרב ב״ב
 לומי״רבקו״א( ממיץ)עי׳גדולי גרשון ]י^רביגו

 הרב תלמיד קאבלענץ גרשו; מהר׳ר נ""[
לו ויש ז״ל יעקב שבות י

ידו גדולים .ג
 נדפע ומקרוב .ח״ב יעקב בשבית תשו׳ כמה

:מתשובותיו חנה קרית ס׳

אחרון קונטרום
 זה בשם שבחרו קדמונינו אמרו .גאון ]א[

 שהוא לרמוז ששים גימטרי׳ שהוא
 בעניי אני ועמ״ש . מסכתות בששים בקי

באורך ע״ש מנינא בהאי הועד בראש לפנים
: להלן( גאונים )עיין

 שכתב מי יש הרייף כשמביא סתם גאון ]נ[
:גאון האי רבינו על שכוונתו

 מאיר רבינו של רבותינו לותי״ר גאוני ]ג[
 אב הלא רש״י של חתנו

 הלקט בשבלי וריב״ם.כ״כ וד״ת אחדלרשב״ם
 לותי״ר דגדולי כתב מהרש״ל י״א.ובתשו׳ סי׳

ע״ש בנדפס כמ״ש וכו׳ רש״י של רבותיו
: לוסי״ר( גדולי )עיין

 פסקי קידם כתב הראשונים גאוני ני[
 לחרב שנדפסו סוטה

 האיי. רבינו על שהוא אלי ובהליכות המאירי
 אחרון האיי דרבינו בך כל מתיישב ואינו

 בזמן אחרון שהיה אפשר אלא .הגאונים
 דכשכותב כתוב ושם . בחשיבות וראשם
 ע׳ש. התוספות בעלי על הוא הרבנים אחרוני
 גאון כשכותב בפירושו דהראב״ע ז״ל וכתבו

כשכותב והרי״ף סעדיה. רבינו על כונתו סתם
:גאון האיי רבינו על בונתו סתם גאון

 כמה הגאוני׳ שחברו נודע כבר גאונים ]ה[
מחדושי ובכמה בתלמוד חבורים

 וראיתי הגאונים פירושי מביאין הראשונים
 מביא ענין בכל שבמעט כ״י לתעניות תוס׳

מהאמוראים קבלה להם והי׳ . הגאונים פי׳
 :מהש״ס דווקני ונסחי סבוראי ורבנן

 ונקרא מעמה חדשות הגאונים חשובות נדפסו דלתה
 תשובת נכתבה השער בפתח ־ לדק שערי הספר

 א׳ גאון אלל שנמלאו כתב דבריו ובהון הגאון שרירא רב
 ושית דא מס דא קמאי דרבנן הוויי כל נפשיה דנח במר

 ומזה ־ עפ׳ל ושמאי הלל מיומי דאימגניזו משנה סדרי
 ויכינו משנה סדרי שיהא עשו הס ושמאי דהלל מוכח

 שהם כמו משנה סדרי שיח וחיבר וקיצר ביררוחיקן הקדוש
 8מ״ נגד והוא ויערי מחזור כמ״ש מסכים וזה ־ בידינו

 בקונטרס בעניותי כמ״ש שמועה יבין והרב הקדוש מרן
 השיסא נמלאו הנזכר הגאון ואלל . ע״ג נ״ה דף זוכר עין

 הגאונים חשובת על שיתר ודע ושמאי הלל שחקנו סדרי
 תשובות לאלפים יש עוד אלו והחדשות מיפן המודפסות

־ כ״י הגאונים ממשוכות קיבץ לי יש הדל ואני הגאונים

ועוד



גדולים ג מערכת
 כסבו וגם ׳ כ״י הגאונים משו״ס אחר קובץ ראיסי מנוד
 עהר״ס רכינו ניד היו וקלמם בקבלה חבורי׳ כמס

: זצ״ל קורדוכיר״ו

 כי בחשובה גאון סרירא רב בשבחם סיפר םיאונ1
 וכו׳ משה אל ה׳ צו• אשר הדבר הוא דבריהם

 זו חשוכה והרי ־ נ״ד סי׳ במשוב׳ אלשקר מהד״ם הביא׳
 הנדפס הגאונים ממשונס צדק שערי ס׳ בריש ■במילואה

 כקבלה דבריהם כל כי כמב זצ״ל האר״י ורכינו ־ מקרוב
 ורבינו ־ עמוקים והם מאד קצרים שהם רק אממיים
 וראיסי ־ כקבלה הגאונים מדברי מביא ז״ל כרמ״ק

 גאונים לקצס נגלה כי סופרים דברי ופמעסי כספרים
: לטוב זכור אליהו

 קודם כתוב שלפנינו הדורות גדולי י[1
 לחרב שנדפסו סוטה פסקי

 שירילייו מהר״ש בן מרדכי הרב משם המאירי
 הרב כי אינו חח .ע״ש הרשב״א על שכונתו
 הכירו היה וא״כ יונה רבינו תלמיד הי׳ חמאירי

 הרשב״א עס ומרי שקיל וגם הרשב״א של
 כר מנחם ׳8 ועיין . בח״א צ״ל אולי . בח״ב כמ״ש

 שלפנינו הדורות גדולי אך • מאיי( לכיס שלמה
 בס׳ הוא וכן . הראב״ד על כונתו כשכותב

 ר״ו אות אלגאזי מחר״ש לחרב אלי הליכות
 שלפנינו הדורות גדולי ישן בס׳ כתוב שמצא

 אך .אלו לשונות שאר כתב ושם חראב״ד
 אלו הלשונות אלגאזי מהר״ש הרב זכר לא

 סתם כתב אלא .דל המאירי הרב משתמש
 הרב הנראה ולפי .ע״ש הפוסקים כשאומרים
:אלו בלשונות הרגיל הוא ז״ל המאירי

 מהרש״ל בתשו' כתוב לותי׳ר גדולי 10
 של רבותיו שהם כ״ט סי׳

 שמעון ורבינו הגדול אליעזר ורבינו רש״י
 גרשון ורבינו הבבלי שלמה ורבינו הגדול

: וסיעתם ממיץ

 גדולי הרמב״ם הוא המחברים גדולי ]״[
 גדולי הרי״ף הפוסקים

 האי? רבינו הראשונים גדולי • רש״י הרבנים
 הביאו ישן בס׳ כ״כ .הראב״ד הדודות נדולי

 למה׳ ראיתי וכן .ר״ו כלל אלי הליכות הרב
 הרב דכשאומר ל״ד סי׳ בתשובה בצלאל
 הרמב״מ על כונתו המחברים גדולי המאירי

 דף נערות אלו פרק מקובצת בשימה וכ׳׳כ
:ע״ד ק״ג

! הפוסקים גדולי נ־[
: המחברים( '| הראשונים גדולי ]י[

 ז״ל המאירי הרב כותב הרבנים גדולי ]יא[
: הבחירה בית בחבורו רש״י על

 רבינו תלמיד אבודרהם דוד מהר״ר ]א[
 ק״א בשנת היה הטורים בעל יעקב

:וכו׳ התפלות פי׳ וחיבר חששי לאלף

 הרמב״ם בן אברהם רבינו בן דוד רבינו ]נ[
 אלף שנת מצרים בארץ נולד

 ר״ה גמרת פי' בסוף כ״ב . לשטרו׳ הקל״ד
 על מדרש דוד רבינו וחיבר .כ״י להרמב״ם

 בארץ ומצוי הגרי בלשון וההפטרות התורה

 קורץ שם אשר מסתערב ובק״ק .כ״י מצרים
 הרבי׳: את לזכו׳ המנחה בכלשבתבהעלו׳ בו

 הובאה קושט׳ מרבני אגוזי דוד מהר׳ר ]ג[
ח״גסי׳ס': חיים תורת בשו״ת תשובתו

 דק״ק אב״ד אופנהיים דוד מהר״ר ]י[
 ואב״ד מערין ומדינת ניקלשפורג

 מליץ והיה בשערים נודע שמו פראג ■׳ק דק
תלמוד מלשון גדולה שלשלת ולשונו גדול

ד
 לקט בספר הזכירם דוד נשאל שו״ת חיבר

 בתחלת לחרב גפ״ת חי׳ קצת ונדפסו .הקמח
 ושבות יאיר חוות ובתשו׳ .יהודה בית ס׳

:מהרב תשובות יש יעקב

 )עיין בקודה בן אלעזר בן דוד הרב ]ה[
:אזהרוסכח״ב(

 בונפיד)אובונפייר(תלמיד רבינודוד ש
 ,חדושי חיבר הרמב״ן

 מזכירו סנהדרין בחדושי והר״ן .התלמוד על
 בס׳ ראיתי ועתה .כ״י חדושיו וראיתי תדיר

 פ״ג בח״ג מחדש הנדפס המשנה מרכבת
 הרץ שמזכיר דוד שה״ר שחשב דמלכים

 הסליחה ועמו .רד״ק הוא סנהדרין בחידושי
 דוד ה״ר הוא אלא המפרש רדיק שאינו

 בריש הר״ן והזכירו הרמב״ן תלמיד בונפייר
סובר רל בונפייר דוד וה״ר שב׳ סנהדרין חי׳

וכו׳



מערכת
 ראיתי ואני כונפר כתב שבדפוס אלא ובו׳

 על סנהדרין ,בחי הר״ן ועט״ש .בונפייר בב״י
 שה״ר באר״ה ומשם מהש״ס כ״ה ודף כ״ג רף

 סימן ח״מ בכנה״ג ועיין .הרמב״ן תלמיד דוד
 עשין דחיי ובדינא ע״ג י״א דף א׳ אות הנב״י ז׳

 דף הדורות קורא וכ״כ . ע״ד קי״ד דף צ״ח
:ע״ב כ״ב

 ומוד״ם מהרש״ל בזמן בלומיש דוד מה׳ ]ז[
תשובתו: הובאה ל״ז סי׳ מהרש״ל ובשו״ת

 ומופלא מובהק רב בנצנשת דוד מה׳ ]״[
 כמ״ש מהדיב״ל בזמן

: כ״ח ,סי ח״ם בתשובותיו הלוי מהר״ש

 המרה קיכן )עיי; ברלי? אבד״ק דוד מתר״ר ]פ[
בס״ב(: 1 ץ

 החכמות בכל החכם הוט גדין דוד מה׳ ]י[
 טבעיות לסודיות

 אך הגהות בו לו ויש הגלגולים ספר הדפיס
 וחיבר לתושיה כפלים יש הגלגולים בס׳ בכ״י

 רואי וטוב בראשית ס׳ על דרשות דוד מגדול
 בח״ב ועי׳ . ונדפסו ובדיקות שחיטות על

: בח־ב( גלגולים )עיין .ג׳ מערכת

 רישיד בעיר גרשיןאב״ד דוד מה׳ הרב יא[1
 דרכי הרב בזמן

 הקמח לקם והרב .ורדים גנת הרב ובנו נועם
 שבתי סהר״ר הרב הי׳ דינו ומבית .מביאו

 ורדים גנת הרב עם וטרי דשקיל נאוואווי
 קל״ד סי׳ המלך בגן ועי׳ .משה משאת והרב
:וכו׳ גרשון דוד הרב לאדונינו שאלתי שב׳

 להזהר עצמי הנהגתי כתב נ״א דף סוף א״ח הקמח ובלקט
 שראיתי מפני חלב של מנר מאבאק״ו של הפיפ״א מלהדליק

 ראה כי מחמת נזהר שהיה גרשון דוד ר׳ הרב לגאון
 וענו ־ מה ועל מה על ושאל אותו עונשי; שהיו בחלומו

 אכל בילד לו שיודיעו לומר חזר והוא חלב אכל כי אותו
 משלהבת הזה העשב מדליק שהיה לפי לו ואמרו מלב

: עכ״ל הלב אכל כאלו לו נחשב היה חלב הנקהל
הבז׳ שהרב כדבר כי כשרו שערת מסער נפש ו^ל

 אותו עונשין היו גמור הפר הדין ע״פ לו נראה
 עולה מלמוד שגגת כמים הוא שהטעם ובודאי חלב כאוכל

 הה״ח ולכן • כזדונות להס נעשות שגגות ואמרו זדון
 העם שהמון איסור מספק ולפרוש ביותר ליזהר צריכים
 אלא שלהם בגופן סגי ולא יותר ומקילים מהם לומדים

 עושה הם•־ של הבת ואחת הבן אחד רואים ההמון אם
 באיסורים ולהקל יותר מתחזקים ההמון שעושין כמו

 היחת א׳ חוטא היה שכאשר וידענו י בראשיהם ואשמם
ומכריזין אומי מחרפין היו ובשמים מאד נפשי מצטערת

: ר״ל קל חטא כל על עליו

יט גדולים ד
 הכמה בראשית הקדום הרב בנו העיר העד וכבר

 סיפרה אשר ובכלל עולם מאותו נפש אליו שבאה
 יחשוב מאשר יותר מאד מדקדקים בשמים כי אמרה לו

 יחשוב האדם הי בעודנו הן כן על י ע״ש בדעתו האדם
 מטבע הם לעוה״ב והפרמות התחבולות כי מחשבות

 וכהתרשלותו כמטאתיו ויכיר האמת עולם והוא מזוייף
 ואל וירחמהו ה׳ אל לשוב וימהר ומלות ותפלה בחורה

: לסלוח •רבה כי אלהינו

 בס" תשוב׳ לו יש דישבעק דוד מה׳ ניב[
 סי׳ בי״ד יעקב באר

: מהספר ע״ד ״ג ס דף קי״ז
 פוזנר הירק מה׳ הרב בן דוד מהר״ר ]יג[

 : כמ״ב( דוד ילקוט )עיין

 מהח־״ך של חתני ויטאל דוד מהדיר ניד[
תורד. כתר ס׳ חיבר

 תם אהלי בשו״ת תשיבה לו ויש המצות בענין
 וע״ש ויטאל וצ״ל וידאל כתוב ושם קס״ח סי׳

:ק״ע סי׳
 :גליל( ן׳ יוסף מ׳ )עי׳ זכרי בן דוד מה׳ ]פי[

 יוסף רבינו תלמיד זמרא ן׳ דור מה׳ ]עז[
המלומד סאראגוסי

 סיוצאי הי׳ שהרדב״ז כ״י בקובק בניסי׳וראיתי
 ותיקן מצרימה וירד פיס לעיר והלך ספרד

 חשבון ביטל הוא אף הקברים. של המשמרות
 וחיבר .אסכנדדוס מזמן מרנין שהיו השטרות

 שלשה נדפסו ומהם תשובות אלפים שלשת
 שלא מקום בכל הרמב״ם על וחיבר .חלקים
 הפלאת על נדפס ומקרוב משנה מגיד נמצא

 השירים שיר פי׳ לדוד מכתם !•חיבר .וזרעים
 המצות פעמי דוד מצודת וס׳ . האמת ע״ד

 , דוד מגן ס׳ ונדפס .בספריו הרמ״ח ומזכירו
 רבינר הנגיד מישיבת הרדב״ז הרב והיה להרב
 הנגיד כהסכמת וחתום שולאל הכהן יצחק
 בתשובותיו כמ״ש הרע״ד משנת דינו ובית

 כס״ש חבירו היה קורקיס ומהר״י . תרמ״ד סי׳
 מ״ו ירושלים עה״ק מרבני ושמעתי . ש"ם סי' בתשו׳
 . לטוב זכור הנביא אליהו אליו שנגלה שקבלו הזקנים

 זקנותו ולעת .אשכנזי בצלאל רבינו ותלמידו
 הרב שבנוי ושמעתי . ת״ו צפת לעה״ק עלה

 ממשפחתו יש היום ועד זאמירו ן׳ מתחלה הי׳
 יששכר בתקון ראיתי רב זמן ואחר .במערב

 העתק וראיתי .משפחתו כנוי כן שכתב ע׳ דף
 בקושטנדינא הנדפס השירי׳ פי׳שיר מהקדמת

 שהי׳עשר ספרד מגלות עקריש יצחק ה״ר שב׳
לספר לשו״ח יצחק ויצא דרדב״ז. בבית שנים

מגדולת

/<



מערכת
 לו שהיה .עיניו דאו אשר הרדב״ז מגדולת

 בהשך ההולכים ילכו פלפולו לאיר הורה בהד
 ובביתו . העולם מכל שואל לכל ותשובותיו

 . דוד לבית כסאות למשפט כסאות ישבו
 וספיר ותרשיש מרגליות אוצרות העושר ובתר
 את ושפט . גביהם על עולה טוב שם ובתר

 ובירושלים שנה ארבעים במצרים ישראל
 לפניו אין הארי כפני פניו שנה. כ׳ ת״ו וצפת

 שוחד מקח ולא פנים משוא ולא עולה לא
 ה׳ ורוח .וישתחוו נדיבים שדים יכרעו לפניו

 להזות ת״ו ירושלים לעה״ק והלך בו בוססה
 כמלאך הוא קדוש כי בהיכלו ולבקר ה׳ בנועם

 . עליו המוטל המס מרוב לו הונח ולא .ח׳
 מנוחתו היתה ושם תוב״ב צפת לעה״ק והלך
 בקצור. דבריו תורף זהו .עלינו יגן זכותו בבוד
 בצרפת ישראל שהיו הנז׳ יצחק ח״ר כתב ושם

 עליהם באו ורובם מצרי׳ כיוצאי כפלים וספרד
 גרגרים שלשה שנים אלא נשארו ולא צרות

 לנאפולי״ס ונמלטו ממשפחה ושנים מעיר א׳
 מזוקקים לשלוניקי ויברחו הגרוש רגז ויבא

 בקיום וישישו בל והוסר בעירום שבעתים
:שלל בחלקם יגילו באשר התורה

בויניציא הנדפסות בתשובותיו בחב הרדב״ז
 ת״ו צפת בעה״ק שהכיר תקצ״ו פי׳

 וכו׳ אסכנדרני למהר״י שנה י״ג בן בהיותו
 ובסוף למצרים הלך זה שאחר ונראה . ׳ע״ש
 סי׳ א״ח ומהרימ״ט ת״ו. צפת לעה״ק חזר ימיו

 הגדול הרב זה אחר זה דורות ג׳ מנה ,מ
 המובהק והרב . רב בי מהר״י בדור תרדב״ז
 ע״ש: יפה מהר״ש הרב ג׳ ב/ודור דור זזריב״ל

 הרדב״ז תשובות קיבץ נדפס מקרוב עתה
 והם ח״ג הרדב״ז ליה וקרו בפירד״א

 כסימני מכוונים והסימנים .מחודשות השו׳
:מהריק״ש שמזכיר רדב״ז תשו׳
 מזקני שמעתי חאבילייו דוד מהדיר

 בשנת שהיה בעה״ק הרבנים
נ מגיד והי״ל וקדוש גדול אדם והי׳ בי״ת

 ש״ע על חיבר ז״ל חאפן דוד מהדיר ״[3
 השים על וקצת א״ח

 ח״ק המופלא הרב תלמיד והי׳ וכו׳ והרמב״ם
:זצ״ל עטר ,ן מהר״ח

 חוזה )עיין חזן חיים בם׳ דוד מהדיר יט[1
: מ'ב(5 דוד ״

כה-ב(: דבורה סומר )עיין טעילא דיד מה׳ =[1

גדולים ד
 בחיב(ד טיפיוח דיני )עיין יהייא ]׳ דוד מה׳ ]=א[

 :במ-ב( יקי אוי )עיין /קב ן׳ דוד מה׳ ]־כ[

מגיל )עי׳ הכהן יעקב בכמהר״ר דוד הרב ]=ג[

יצחקי דוד מהר-ר החסיד הרב ]כי[
: אזולאי( אביהם מ׳ )עיי;

 יבינו )עיין ישעיה רבינו בן דוד הרב ]כה[
: הראשון( הזקן ישעיה

. קדושים דעה )עיין הכהן תד מהדיר ]כי[
במ״כ(: הכהן ומראה אור קרן

 בזמן .קורפו מעיר הכהן דוד מהדיר [כז]
 טאיטאצק ומהר״י הרא״ם

 בפלפלא שו״ת חיבר .וסיעתם רב בי ומהר״י
 בנימן בעל על נחלק עגונה ובענין . אריכתא

 היפך להתירה הסכימו הדור גדולי אך זאב
 של וחתנו .זאב בנימן בס׳ כמבואר מהרד״ך
 תור׳ כתר המחבר רטאל דוד מ׳ הוא מהרד״ך

 הרב הוא מהרד״ך של ותלמידו .המצות על
: שמואל משפטי

:כח׳ב( אל ביש )עיין ככבי דוד רבינו ]כח[

 :כס״ב( מכמס )עיין לד בר דוד רביני ]כט[

 תשובתו הובאה לחמי דוד מהר״ר נל[
ב׳ כלל הא״ה ורדים גנת בשו״ת

:י״ב סימן
. המלוח עעמי )עיין לידא דוד מהדיר ]לא[

: בח״ב( מקנט עיר . דוד עיר .ה׳ הוד

 דבריו הביא ממינצבורק דוד רבינו ]ל־[
: תשנ״ג סימן )ד״ם( מהר״ם בתשו׳

זאבי(: ישראל מ׳ )עי׳ מלמד )דוד( מדריד ]לג[

 בשו״ת תשובתו נהמיאש ן׳ דוד מה׳ ]לד[
מ״ה: סי׳ ה״ג למהרח״ש חיים תורת

 : בח׳ב( דן מטה )עיין מטו דוד מהדיר ]לה[

 קרקשוני נתנאל בכמהר״ר דוד מהדיר ]לי[
 זרע בס׳ ב״י תשובה לו יש

:כ״י אנשים
 אופטרא דק״ק אמד סג״ל דוד מהדיר ]לז[

 דוד דברי חיבר לבוב וק״ק
 ש״ע על זהב מורי וחיבר בחומש פירש׳־י על
 בית הרב של התנו והוא .ונדפסו טורים ד׳

 שב׳ קמ״ז סימן סוף י״ד כב״ח והזכירו חדש
 הלוי מהר״ד הגאון הרב התני לזה והעירני

 הגאון אחיו ומר . מזכירו הב״ח בתשו׳ וגם
 ותלמידו .תשובותיו ונדפסו סגיל יצחק מה׳

מהר״ש



גדולים ד מערכת
: שבעה נהרת המחבר סג״ל מהר״ש

 הובא מקדאקא סימליץ דוד מהר״ר ]לש[
על. זקנים בעטרת

:קל״ה ופי׳ קל״ז סימן א״ח

 הבור חיבר סעדיה בר דוד רבינו נלע[
גדולות. הלכו׳ על להשיג הגדי בלשון

 : ע״א ר״ז דף מציעא מקובצת שיטה
הדמב״ס פי׳ היבר עראמה דוד מה׳ ]מ[

שנת בראשונה ונדפס
 בנמצא אינם אך תשובותיו ונדפסו הש״ה
. ביומא משניות הקמה בלקט כמ״ש

: בה״ב( מהנ״ל הרמכ״ם עני הגהוס )ועיין

 בח־ב(: דוד בני )עיין פאלקץ דוד מהחד ]מא[

בשערים נודע ז״ל פרדו דוד מהר״ר ]מב[
 שקידתו מהפלגת

 ש״ס על לדוד שושנים וחיבר .ושלימותו
 עלפירש״יעל לדוד משביל הלקים ב׳ משנה
 לדוד מבתם .הש״ס על רדוד למנצח י ההורה
 על פירוש דוד חסדי . טורים ד׳ על שו״ת

 סדרים ד׳ על ונדפסו סדרי שיתא התוספתא
 ד״ע. הספרי על ופי׳ .בב״י וטהרות וקדשי׳

 ההגה משענת על ותמיד חסידותו ומפורסם
ופרחים ציצים מטעיו ערוגות יפרח מטהו

:גברוותא והלכתא לתורה

 בפ״ס הכהן פנחס בכמהר״ר דוד מהר״ר ]מג[
:ק״ד פי׳ ח״ב

 : בח״ב( שמשון זרע )עיין פיעצי דוד מה׳ ]מי[

 קורא ספר חיבר קונפורמי דוד מה׳ ]מה[
והי׳תלמיד הדוח׳

 שו״ת וחיבר אישטרומסה ומהד״ד קלעי מהר״ם
.כ״ד( סי׳ א״ח נועם בדרבי )ועיין

 בח״ב(י דוד )עי׳ביה קורינאלדי דוד מה׳ ]מו[

 במה מביא קלונימוס בר דוד רבינו ]מז[
)ד״ם( מהר״ם בתשו׳ ממנו תשו׳

 סי׳תהע״ב מדחס ובתשו׳ ב״י הלקט ובשבלי
 ולרבינו קלונימיס בר דוד לרבינו תשובה יש

 הנז׳שקיל דוד ורבינו .ע״ש יהודה בר אלעזר
 כ״י הלקט בשבלי יהודה רבינו אביו עם וטרי
ב' אות יו״ד במערב׳ לקמן סי׳ק״ח.ובמ״ש ח״ב

:קלונימוס( בד יהירה ')עייןרבינו

 אחי יוסף רבינו בן קמחי דוד רביגו ]מש[
הכ״ד פי׳ משה רבינו

 ואחיו הוא וחיברו בדקדוק ידו וגברה פי׳רהב
 קמ״ח אין אם עליהם ואמרו דקדוק ספרי במה
 ד׳ בשנת הבוריו היבר ורד״ק . תודה אין

 . מזכירו בפירושו והרמב״ן תתק״ן אלפים
 הצדיק על הדוברים בנגד היל אזר ורחק

 הנשיא ובין בינו ריבות דברי ועברו הדמב״ם
 הרמב״ס באגרות בבתוב אלפבר יהודה רבי

 על לחלק הרמב״ן אגרת •ראה הרואה ושם

מתק עשי׳ב והסידור." תורתו מצד הרמב״ם
: רמה בחכמה ערכו וחין שפתיו

 :בח״ב( דוד קוכש )עיי; שירירו דוד מלו׳ ]מט[

)עיין הלאיו שמואל בר דוד מהר״ר נ־[

 ס׳ )עיין הלוי תומ״ה דוד מהר״ר ]נא[
: במ״ב( המלבוש

 הר-ף(: )עי׳ גאץ סעדיה בר דוסא רב ]־כ[

 זנ״לשהיה מהרח״ו )כשב דוסתאיגאץ רב ]נג[
נביאים כמה משרש נפש בבמינש קין משורש

: באורן ע״ש . ואמוראים ושנאים •

:הדיטב״א( )עיין ק ר׳ הרב ]נד[

 תלמיד איסטרומסה דניאל מהר״ר ]־יי[
עם וטרי ושקיל קלעי מהחם

 גבורי׳ מגן שו״ת וחיבר .בתשובותיו מהרח״ש
 שלמה בית בסוף תשובותיו קצת עוד ונדפסו

 דורש וס׳ ישועות חופן ובם׳ ־ חסון למהר״ש
 גבורים מגן ובם׳ .מחידושיו מביאים משפט
 הגיטין: שמות בעל שמחה מ׳ עם וטדי שקיל

בק״ב(: שמואל זקן שמואל)עי׳ דניאל מה׳ ]ני[

 בז גאון שרירא רב בן גאון האי לבינו ]א[
 מר בן גאון חנינא רב

 כלה ריש שמואל רב מר בד גאון יהודאי רב
 קשאלתיאל זדדבבל מבני אבוד׳ בר רבה מזרע

 התנו האיי רבינו והי' .חותמו על הקוק ואריה
 אחות בעל וגיסו .הפני בן שמואל רב של

 אזהרות שיפד הזקן אליהו רבינו האיי דבינו
גאון נסים דבינו ותלמידיו .באשכנז שאושרי׳

ורבינו



גדולים
 שכתב מי ויש . הגולה מאור גרשון זרבינו

 בתשר ונתב . לפניו למד חננאל רבינו דגם
 רב לבנו סמך שרירא דרב כ״ט סימן מהרש״ל

 ,ד בשנת שנה עשרים בן כשהיה לגאון הא•
:תשל״ו אלפים

 תשנ״ח דבשנת כ׳ הקבלה בם׳ הראב״ד אך
 וימי שנה ארבעים גאון והי׳ לגאון נסמך

 ועלה תשנ׳ז כתב דוד ובצסח .שנה פ״ם, חייו
 סוף הדורו׳ קורא ובס׳ .תשצ״ז שנת לשמים

 שרירא רב בתשר שם וכתוב וז״ל כתב ד׳ דף
 וכו׳ע״ש ישיבתו בני האיי רבינו פטירת ואחר
 בתשר ליתיה זה לשון כי שיטפיה אגב והוא

 דברי הם ורק שיהי׳ אפשר ואי שרירא רב
 כמה האיי רבינו וחיבר .הקבלה בס׳ הראב״ד
 ואין .האמת וע״ד ודינין בתלמוד חבורים
 • שבועות משפטי ום׳ המקח פ׳ אלא בידינו
חיים בקבלה דבריו שכל זצ״ל מהרח״ו וכתב

: נמרץ בהעלם הם אך וקיימים
 תכתבי׳ מכל והוא כ״י קנאות מנחת ס׳ וראיתי

כתבו ואשר דורו לרבני הרשב״א שכתב
 ובפרק לפרקי׳ מהולק שלם ספר והוא .לו

 גדולמרבינו לנו ומי . הזה כלשון מ״הכתב
 בכל שלם שהי׳ אנו מקובלים כ• גאון חאיי

 שנה. עשרה שמונה בן גאק ונתמנה הכמה
 בר׳ משה בר׳ מאייי אבא זו באגדת והתום

 לגדולי שלוחה היא ארוכה אגרת והיא .יוסף
:ברצלונה

 חיבר הרמב״ן תלמיד הרשעיא רביגר [3]
 תראה כאשר התלמוד על חידושים

:צ״ה סי׳ אלשקר מהר״ס הרב בתשר
 שערי בס׳ תשובותיו גאון הילאי רבינו ]ג[

מקרוב: שנדפס הגאונים תשו׳ צדק
:נפחיי( )עיין הירץ מהר״ר ]י[

ברלין בק״ק אב״ד הירש מהר״ר ]ה[
: העשל( מ׳ )עיין

 מ׳ )ע״ן הישר קב הרב הירש מהר״ד ]ל[
: קאיידינובר( שמואל

 בעל מור״ם תלמיד שרר הירש מהר״ר ]ז[
 ורבו חדש בית הרב של רבו המפה

 דוד יד בס׳ כ״ב .ישן, אורות טל הרב של
ל״הע״ג: דף שבת

: במ״ב( הבית כנץ )עיץ הלל לריאל( מה׳ ]ח[

 ספרא פי׳ אליקים בר הלל רביגר ]ע[
 בסוטה והתום׳ כ״י וראיתים וספרי

: לספרי פירושו הזכירו ל״ה דף
 ומנהיג פרנס היה אשכנזי הלל מה׳ ]י[

 אב״ד הי׳ כך ואחר ווילנא בק״ק
 והרב הזבח ברבת הרב בזמן והי׳ ק״ק בכמה
 י״ד ש״ע על הלל בית ם׳ וחיבר מחוקק חלקת

. את״ן שנת ונדפס וא״ח

 היוצריכי׳ קראקא בק״ק ני^מהר״רהעשיל
 וקדיש עיר שהגאון רב

 ממנו ושאלו מאד זקן היה שפירא נתן מהר״ר
 לו והשיבו חלום שאלת ועשה ינחם בעצתו

 ע״ל . העשל ר״ת לפניך שם עומד הנני פ׳
 בני אלי אמר כה . קראקא גיסטריא הצו״ר
 מפי ששמע בעזרו אברהם מגן עיני ואור ידידי

 קראקא בק״ק מצוה בשליחות כהיותו גדולים
 בנו הנז׳ העשל מהר״ר והגאון .פלא והוא
 ובנו .מלובלין יעקב מהר״ר הגאון הרב היה
 בקראקא רב העשל מה׳ המפורסם הגאון הי׳

 . גדולים ושאר הזבח -ברכת הרב ומזכירו
 ובנו . בקראקא רב שאול מהו׳ הגאון ובנו

 . בק״א באמשטרדם אב״ד ליב מה׳ הגאון
 מאמשטרדם אב״ד שאול מה׳ הגאונים ובניו

 אב״ד נר״ו הירש ומה׳ . עד לחיי כורם זכר
 ההדיוט ואני .ויחייהו ישמרהו ה׳ ברלין בק״ק
 תקט״ו בשנת ליב מה׳ להגאון להכיר זכיתי
 תקל״ח בשנת שאול מהר״ר הגאון ולבנו

:תנצב״ה מתורתם ולהתבסס

 קראקא בק״ק אב״ד העשיל מה׳ הגאון ניב[
 לפני )עיין מלובלין יעקב מה׳ הגאון בן

 והרב תהלתו קו יצא הארץ בכל בסמוך( זה
 פעמי׳ובספרי כמה בספרו מזכירו הזבח ברבת

 כמה משמו כותבים אשכנז מלבני הדרשנים
 לב בם׳ תראה כאשר ומתוקים חריפים דברים
 וכיוצא הכהן ואסיפת שמואל לקט ום׳ אריה

 בעל החשיד הגאון שהגיד שקיבל זקן גדול מאדם ושמעחי
 מאד ויזהרו נשמחר״ם הנז׳היה העשל שהרב בחלום של״ה

 יוצאי וגאונים רבנים רבו כמו ורבו . בכבודי
 • המה החיים בארץ אשר קדושים חלציו

 וקרוביו נכדיו הדור גאוג; רבני החיים ויבדלו
:כי״ר לעולם שמם יהי



; ו
 וואשיר יוסף ר׳ של חמץ וואלף מ״ד״ר ]א[

 זכיין )עיין טרילינגען

: בח״ב( יעקב
 זאב ר׳ חדושי )עיין ף,ליי )זאר( תאלף ר׳ ]ב[

 הרב של אביו שפירא וואלף שמהר״ר
 רבה אליה

 מביאים ולפעמים יעקב מנחת הרב של וחמיו
 בי בנימן מהר״ר ושמו י משמו חרושים

 למי ולכן זאב הוא אשכנזי בלשון וואלף
 ולמי וואלף באשכנז אותו קזרין בנימן ששמו
 בלשון אריה שהוא ליב קורין יהודה ששמו
 ובאיטליא ־ אחרים בשמות וכיוצא אשכנז

 אומרים כי חיה שם לבניהם לשום נוהגי׳ קצת
 קראו ולכן ׳ מחולאים ינצל בזה כי שקבלו

: וכיוצא אדיה או איל או צבי בדמותם

 מניד חיבר טולושא די רידאל רבינו ני[
 על משנה

 משנה כסף בהקדמת מרן וכתב י הרמב״ם
 זצ״ל• מהרח״ו כתב וכן הר״ן של חבירו שהיה

 והיה עליונה נשמה המגיד להרב שת״ל שם ונסב
 וקורבה שייכות הי״ל גם • ותנאים מגאונים גלגול

 הרמב׳־ם דברי לבאר ספרו חיבר ולכך הרמב״ם עם

 ־ עש״ב העתיקים והדברים הנז׳ בענין הרבה והאריך

 הריב״ש מתשובת הוכיח הדורות קורא ובם׳
 קודם המגיד דרב נפשיה דנח שפ״ח סימן
 פ״ב ריש להלכות בבאורו והר״ן י ע״ש הר׳ן

: השיב משנה ומגיד כתב קטן דמועד
 כי יוחסין ספר הרב למ״ש תשובה ומכאן

 זמנו והר״ן קל״ה שנת הה״מ זמן

 רומי דפוס ע״ז סי׳ הר״ן בתשובת גם • קודם
 מוכח וכן קל״ד בשנת הר״ן שהיה נראה

 בם׳ הוא דט״ם ונראה הנז׳ הריב״ש מתשובת
 בשנת היה דהד״ן כתב לזה שסמוך יוחסין

 קי״ג פי׳ כ״י בתשובותיו מהריק״ש וב׳ • ק״ס
 חבירו על כותב א׳ כל המגיד והרב דהר״ן

:שכתב מי ויש
 אלפי׳ שני סי׳ כ״י בתשובה להרדב״ז וראיתי

 ישראל אשת בענין שכתב שי״ו
 להריגה דינה ונגמר ליסטים ע״י שנחבשה

 משנה מגיד ובעל וז״ל ׳ לדרמב״ם דמותרת
 הכריחו שכן וכתב הרשב״א של תלמידו היה

כא
 והריטב״א והרשב״א הרמב״ן והם האחרונים

 ומ״שדהרבהמגיד עכ״ל• לדורו קרובים שהיו
 בי ־ רחוק קצת הוא הרשב״א של תלמידו היה

 לא בפומיה דהרשב״א שמעתתי׳ אמנם האף
 דבר בתאר שמזכירו ראינו לא מ׳׳מ ־ מחבבה זז

 לכן • כן נראה אינו זמנים מסדר גס ־ כלל
 לאו הרשב״א של תלמידו דמ״ש נראה היה

: תמיד בעקבותיו שהולך כונתו רק דוקא
 אמרי בנו שידובר ביום נענה מה אנן אבל
 שכתב כ״י הגלגול בשער זצ״ל מהרח״ו קדוש
 חידוש והוא הרא״ה תלמיד היה המגיד דהרב
 מדברי ולא זמנים מסדר לא כן נראה שאין
 דהה״ם הנז׳ בתשובה הרדב״ז מ״ש גם י הה״ם

 דהרי חידוש הוא הדיטב״א דעת לרמוז כיון
 שהריץ כתב קי״ג סי׳ בתשובה אלשקד הר״ם
 האחרוני' כתבו וכן ־ הריטב״א משם כותב אינו

 נמוקיי שהוא וכו׳ קמא פי׳ על היא אות כי
 דרך זה ואין וחריטב״א הרא״ש משם שכותב

 של חבירו המגיד שהרב נודע וכבר * הר״ן
 מלאכי יד בס׳ ראיתי ושוב • כמדובר הר״ן

 הנמוקי מהרב הוא מ״ק שם׳ במישור הוכיח
: באורך ע״ש

 שהוא הרדב״ז כתב טולושה* די וידאל רבינר
 הרמב״ם דברי בפירוש עליו סומך

 כהרשב״א• שיטותיו ורוב ובקי אדסגדול שהיה
 דקדק הרמב״ם דברי לפרש בא שהוא וכיון
 ושאר קע'ד סי' בח״א כ״כ • הצורך כל שהם

 לא דכשהה״ט אחרון איזה שכתב ומה ־ דוכתי

 מחבר בשם מזכירו כהרמב״ם ליה סבידא
 ולדעתי יבינו בשם מזכירו כמותו וכשסובר

 כותב דזמנין והעיקר יאמר כבל זה הרי הקצרה
 ח״נ זלזול אינו מחבר ולומר • הכי וזמנין הכי

:להאריך ואין

 טולוסד. ועיר • וכו׳ טולוסה די וידאל רבינו
 כמת שיש אלא י בספרד עיר היא

 טולוסת עיר יש וכן ־ שוים ששמותיהם עיירות
 העיר זאת ואינה .־ צרפת במלכות דהיא היום

 רם נשמהו ושרש • משגה מגיד הרב בה שהיה
 מהרח״ר ליבינו זנ״ל האר״י הגדול יבינו הגיד כאשר ונשא

 ,סי בתשובותיו .והריב״ש * עמיקיס והדברים זצ״ל
 נטה טולופה די אנוידאל הרב גס כתב שפ״ח

 תתמה ואל י המגיד הרב על והוא בספרו לזה
 הרץ בתשובות שהרגיל אנוידאל שכתב

והריכ״ש



גדולים ו
 כמה מינה היה הוא י״ד לדרישה בהקדמתו

 בח״א כמ״ש ז״ל הרב אביו מר שחיבר חבורים
 לא ואנחנו • כ:״ל( )ע״ש ס״ז אות יו״ר מערכת

 ארבעה על ופרישה דרישה לס׳ כ״א זכינו
 על אזהרות וקונט־פ ח״מ על ופמ״ע טורים

 ונקרא נצרכים דינים ושאר ורבית שבת דיני
 מזבח ס׳ בסיף שנית ונדפסו סמ״ע קונטריס

 נדפסו ז״ל מהרב תשובות וכמה ־ אדמה
 מקרוב שנדפסו ובחדשו׳ הישגו' ב״ח בשו״ה

 י בתראי גאוני ובשו״ת בגימן משאת ובשו״ת
 וכהה אמו להיבנית השביה השבה הנז׳ יוזפא ומהר״ר

 בסמוך ת״ו ירושלם קדשנו בציר ניקב׳־ שזכסה שה
 מקום נודע לא ובזמנינו ־ הנביא זכריה לקבר אמוש ד׳

 הרב מורנו נקבר הנביא זכריה אצל שם כי קבורתה
 מאותו ואח״כ ע השפ׳ היון י״ג הששי ביום יצחקי מהר״א

 יוזפא מה' של ובנו י המקים נתמלא עתה עד זמן
 שמואל לקט שחיבר שמואל מה' החסיד הוא

 שחיבר כ״ץ חיים מה׳ ובנו ־ שמואל ודרוש
 על חיים ארץ כ״א נדפס ולא חבורים כמה

• ;ל״ז אות אל״ף במערכת לעיל כמ״ש תחלים
בח״ב( החיים ארץ )עיין

 חידשה דינים חרושי שני כי שם כסב יוזפא ומהדר
 אברהם מנן הרב עליו וכתב אמו הרבנית

 במקומו כתבנו בעניותנו ואנו בפלך אלא לאשה הכמה אין
 כי חיים אנו לבד מפיה לא ועתה י כהלכתן ששים דהס

 ובחכמתו בגוכרין גברא יוזפא תהר״ר אדם מחכמת אם
: האמת ועל הדין על הולך ם משכי׳

אחרון קונטרס
 ויירא צולץ כיצר פ׳ בירושלמי חכם שם ויירא ]א[

 כנה״ג.בשילהי שיירי הרב כ״כ . דא אמר
: התלמוד כללי

 נזכר צולין כיצר פ׳ לבר לא כי אומר קלה בריה וא^א
 • נאמר שם הרבה במקומות כי בירושלמי זה

 ג׳ הלכה ב״ד ראוהו ופ׳ שבת מש׳ ריש בירושלמי ומהם
 דמציעא ופ״ב פ״ג וריש פ״ב ובשוטה דקדושין פ״ב וריש
 כי השליחה כנה״ג הרב עס אבל ־ פירות המוכר פ׳ וריש

 ופן י זה אמר והיכן הוא הפי׳ רק זה הוא הש״ם מן לא
 כ״י לירןש׳ ביאורו בפתיחה שירילייו מהר״ש להרב ראיתי

 יפה הרב פי׳ וכן ־ אמרה דא והי כמו אמרה ויידא כתב
 הרב פירש וכץ ׳ זה מצינו והיכן דסוטה ופ״ג פ׳ב מראה
 יש מראה יפה הרב ועל ־ דקדושין פ״א יהושע כשדה אחיו

 דר׳ עובדא והנה פירש ב׳ אות דמציעא דפ״ב להרגיש
 וכן ־ זה מצינו והיכן אורחיה כי והול״ל זו אומרת מנינא

 בקצת הירושלמי מסוגיית וגס ־ אליהו מהר״ר שם פירש
 מלאכי יד ש׳ נדפס זמן ואחר ־ הפי׳ שכן מוכח דוכתי
 משדה הביא ׳רכ*ד אוח שם וראיתי ז״ל החשיד להרב

 : כנה״ג הרב על והשיג וכתובות וקדושין זרעי׳ יהושע
 דבר העלם בקונטריס שכתבתי מההשמטות אחת רזן*

 ובתראי קמאי לרכוואתא דאשחמיטו מהשמטות
דאגב

מערבת
 שהיו לו יתברר ודכוותייהו והרשב״ץ והדיב״ש
 אות שהוא א״נ אותיות השם על מוסיפים

 כתב ולזה אדון מתיבת ואהרון ראשון
 והוכחתיו בעניות• בזה כתבתי וכבר * אנוידאל

: בסיד אח־ים במקומות אנשי״ס בשב״ט
 )עיין הראשון הצרפתי וידאל מהר״ר ]ה[

 : בהמון.(

 מגאוני אהד הצרפתי רדאר מהדיר ני[
 קרבן והרב הקדמונים המערב

 הרא״ם על השגות חיבר ־ דינו מבית היה אהרן
 ועוד נכדו להרב שמואל נימוקי בספר ונדפסו

 פיס ק״ק אב״ד והיה • וכו׳ דבש צוף ם׳ חיבר
 באור יושר אמרי ס׳ שחיבר ושמעתי ־ יע״א

 וצדיכי׳ מופלג בקצור ודבריו רבה מדרש על
 כי מחכמתו המעיין יטעום ואח״כ ועומק עיון
 שמעתי ועוד ־ בכ״י הוא הנז׳ והס׳ י רבה

 פי׳ קצת וחיבר י ספרא על פי׳ הרב שחיבר
 מפירושו קצת לקטתי הדל ואני כ״י התורה על

: בס״ד יוסף סבר בקונטרס וכתבתיו
וידאל מה׳ הגדול הרב נכד הוא הרב והנה

 מר המובהק וחרב ־ הראשון הצרפתי
 ימיו יאריך ה׳ הצרפתי אליהו מה׳ קשישא
 פיס לאלהים גדולה בעיר ור״מ אב״ד ושנותיו

 צוף בעל וידאל מה׳ של נכדו נכד הוא *ע״א
 של בתו בן תם רבינו עד יחס לו ויש ־ דבש
 הנז׳ נר״ו אליהו רבי שהרב ושמעתי ־ דש״י

 הידוע הנז׳ תם לרבינו עשר המשה דור חוא
 מהרב תלמיד הגז׳ אליהו והרב ־ זי״ע

:ז״ל עטר ן׳ כמהר״ה ה״ק המופלא

 י״ט תוספות הרב שמזכיר ולק מהר׳ר [0
 פ״ב ומהם דוכתי בכמה

 ופרישה ודדישה סמ״ע בעל הרב הוא דיבמות
 ובב״ח וא״ה אחרוןבי״ד בקונטרס ב״ח הרב זכן

 ולק מה' ר״ת מהרו״ך בשם מזכירו בח״מ
 פאלק מה׳ כותב תי״ט הרב לפעמים אך ־ כהן
 מזכירו א״ה צבי בנחלת וכן דבתיא פ״ד כמו

 • הדרישה והוא כהן פאלק רב רפ״ץר״ל כשם
 דגעלם כתבנו פאלק( יהושע מ׳ )עיין בח״א זכבר

 הדרישה כתב כן שכתב פשוט גט מהרב זה
 לשנים מנאם והרב רפ״ך בשם צבי זבנחלת

 רפ״ך באומרו צבי נחלת דגם באחד והוא
 מכה הזה והחלוף דרישה הרב על כונתו

]בנו[ יוזפא ומה׳ י כידוע למוצאיהם חמקומות



גדולים מערמת
 שהאריך דבר־וכמו איזה נשעה מהם נשמט טירדייהי דאגב

 ך׳ שי׳ השני חוט נש' בחשובה יאיר חווש בעל הגאון
 והוא בקיאות איזה נשעה מהם שנשמט עולש גדולי דמלינו

 נשמט ההיא דבעת כלומר אששמיטיתיה פירוש בעלם
 הרגיל לחון והוא • הבקיאות אותו הקדוש מזכרונס
 או ממתנישין איפתמיטיתית האמורא על דפריך בתלמוד

: בתעלה לו הקודם מאמורא שמעתא או משנית׳

 דאייתיה ל״א אות מלאכי יד הרב כהנא לרב וחזיתיה
 כמקובלת בללאל מהר״ד דברי בידי״ה

 אלא אשתמיטיתיה להקשות דאין ע׳ז דף פ״א כתובות
 עשרה דפרק לתמוה ויש עליו וכתב גדול של מדבריו
 הא אישתמיטיסיה יוהנן ר׳ על קאמר ע״א דף יוחסין

 אלעזר דר׳ מובהק רבו יוחנן דרבי אף אלעזר דא״ר
 דבריו כי בללאל מהר״ר על תימה זה דאין ומלבד ,עכ״ל.

 כמכוון רקיע ומאן שפין דמא; מאד נאמנו פשוטים הם
 משתפי דלא מגברא לאותוביה דיביע לאריא משמיע
 דשמעתא בגופא כ׳יא בללאלתלונתו רבינו על ולא ,מיניה

 כבד כי דאשתמיטיסיה בה עוד ־ הכי למידק דאיכא הוא
 בתלשא לה מפרק ואיהו בחידושיו שם מהרימ״ט כזה עמד

: ע״ש פירוקי
 שרטט הכז׳ כששוכה שם יאיר חום להרב תחזה לאתה

 דרך ובכלל השמטות כמה דוגמא מעין וכתב
 זרעים בהקדמת בפרקיו הרמכ״ם אדונינו גדול על קשתו

 כמשנה אמרו שלא התנאים שמות במספר מוגה היה הוא
 הפעם עוד קצתם שנזכרו מלא הנז׳ והרב אחת הלכת אלא

 דנחית תרמכ״ס על פלא דכר שהוא ובאמת • ופעמים
 המקומות בכל עיניו אור מאורי שלטו ולא למנינא
 רובם להשבון נתן מהם שאיזה והגם הנז׳ הרב שהזכיר

 דהרב לבי אל אמרתי בפרק ובו ־ גמורה השמטה נראים
 מקומוה שאר שד זכר לא כי מבשלים ידיה מדויל הנז׳
 בזה הרמכ״ס על שהשיג יוחסין ש׳ הרב :שהו כבר ואשי

: עז וים' שאת ביתר
 שתתחיל פ״ג סוף אמס מגן כש׳ להרשב״ן ראיהי וככר

 לא השמא פר״א במ״ש בזה הרמביס על להעיר
 מצאתיו ואני הרשב״ץ וכתב * דתיומות פ״ג אס כי נזכר
נגעים במסכת וגם נשחאות בשתי מקיאות במסכת נזכר

: עכ״ל פ׳ז
 • דנגעי׳ ופי״ג דמליעא פיז נהי שנזכר זכי דלא ןה״ה
 פ״ג סוף שם י״ט תוספות הרב על קיק וכן י
 דתרומוס פ״ג נזכר וכן גיסינן חסמא דר״א שכתב דאבות

 ופי״ג ופ״ז דמליעא פ״ז תלתא בה־הב שנזכר זכר ולא
 ר״א זכר לא הנזכרת בתשובה יאיר חוות והרב " ינגעיס

 כותבי ואחר-־ ־ להאריך ואי; ה־מב״ם על בהש־גו חסמא
נזכר א׳ שי׳ שרף יאיר חווס בשפרו הנז׳ שהרב ראיתי

: ע״ש יוסש־ן מש׳

 מהדיר המאה״ג לתרב לרופה אמרי ס׳ לידי בא ועתה
 חקייר שנת בברלין ונרכש פישל יחיאל אביהם

 ־ תנה עד ראיתיו ולא משכסות איזה על פיטום והוא
 דביי על הנזכר הפני חוט השגות הביא ובהקדמתו

 יוחסין ש׳ קדמו ככר דהקשה דמאי וכתב הנז׳ הרמכ״ם
 אגב חזיתיה וזה ־ ע״ש תדמכ״ס בעד לישב חת' והוא

 הנז" הגאון על שהשיג ומה ־ כישוביו כחישבתי ולא רהעאי
 לא עצמו דהוא ממנו נעלם • יוחסין נש׳ קדמו דכבר

 א' שי׳ יאיר חום כשפרו כמ״ש יוחסין מש' זכר
: ע״ש לעיל ורמזתיו

 מהר״ר הרב לפעמים שמזכיר מהרקי ]א[
 הדשןובכתביו בתרומת איסרלאן

 הרב והוא זושמן[כ״ץ ]או זייסלן מ׳ שהוא נראה
 מהר״יכ״ץ הגאון כמ״ש האגודה ספר הסתבר

 מדברי קצת ומשמע * האגודה ס׳ בהקדמת
 יעקב רביגו בזמן שהיה קפ״ג שרש מהריק״ו

 וכתבי' בפסקי׳ ראית* ועתה * הטורים בעל
 שהגיד מהרז״ך מדודי שמעתי שכתב קי״ג סי׳

 בסוף גם ־ ע״ש זוסלן מה״ר משם לבחורים
 כתב לתשובותיו מפדוו״ה מהר״ם הקדמת

:ודוק ע״ש כהן זלמן מה׳ הוא מהרז״ך

 שו״ת חיבר רוטנבורג זיסקינד מהר״ר ]נ[
 בקובץ מתשובותיו קצת ונדפסו

 והרב הגרשוגי עבודת הרב בזמן והיה י קטן
:יאיר חות

 מר המובהק הרב זכשן זכריה טהריר ]ג[
 הוזכר הקרוש מרן של חמיו

 מקרוב שנדפס למרןז״ל רוכל אבקת בתשובות
 שלישי בית שהיה ונראה ־ קמ״ו וסי׳ כ״ט בס׳

 הרב חמי מורי כתב שמ״ג סי׳ א״ח בב״י כי
 היב חמיו הזכיר תכ״ה ובסי׳ • אלבלג בן חיים

: סבע יצחק
 מ׳ )עי׳ מאורבינו ידידיה זכריה הרב ]י[

כ טראכוטו( יחיאל

 אברהם רכיגו )עי׳ סלוק ׳1 זכריה מהריר ]ה[
:עזרא( כן 1 י

לעיל(: מהרז״ך )עי׳כהן זלמן מהר׳ר ]ו[

שנראות )עיין שור זלמן )אפרים( מהדיר ]ז[
: בחייב( שור ׳ ,

לאסק דק״ק אב״ד זעליג )פנחס( כמה״ר ]מ[
:בה״ב( פז עטרם )עי׳

: כח׳ב( שנים פ• )עי׳ זעליגמן רבי ]ני[

• בליון לו אוי )עיין עטהויזן זעקל הרב ]י[
כח*כ(פ נעלם אור

 כמ׳ב(: לישייס אור )עיין איידליץ זרה מה׳ ]יא[
מה׳



גדולים ז
 במגדל זרחיהו ליצהרי המאור לס׳ בפתיחתו

 כלומר ומקומו־ שמו הזכיר בעבור חיברו ירחי
 לוניל שבתו ומכון ־ זרח מזרי״ח בשמו ק־או
 שהיה זצ״ל מהרח־ו וכ׳ • למאורות והיו ירח עשח

 והיה ־ וכי' ששת ורב בוטא בן כבא משרש הבג משרש
 ם׳ על והראב״דהשיג הראב״ד הרז״הבזמן

 דעי׳ תמי׳ בספר ככתוב מסכתו׳ בקצת המאור
 ־ להראמד הנפש בעלי פ׳ על השיג והרז״ה

 ויכוח כתוב השואל פ׳ למציעא ובמקובצת
 י באורך פרות שתי בסוגיה והרז״ה הראב״ד

 התלמוד במדות הצבא פפר הרז״ה -וחיבר

 ויש דעי׳־ תמים בספר ככתוב השיגו והרמבץ
 הרז״ה• חיברו מוסר של הישר פ׳ בי אומרים
חיבר נכדיו־והרז״ה הלוי פינחס ורבינו והרא״ה

• תתק״י שנת המאור ס׳
 כמ״ש להרמב״ם המאו׳ בספר מזכיר אינו רז״ה
 למהר״ם ראיתי אמנם ע פ״א ד׳ בנדפס ,

 הדמב״ש נסחת שמביא תורה באור לונזאנו די
 ימי בסוף שהי׳ ונראה • הרז״ה של שהיה כ״י

 לידו בא או המאור ספר שחיבר אחר הרז״ה
 מביא כחל גבי במאור והרז״ה ־ הרמב״ם ספר

 ומבואר ידו בכתב שמצא יעקב רבינו שיטת
 וראיתי תם רבינו שהוא שם הרשב״א בחדושי

 ממרויש יעקב רבינו טשאלות כ״י בקונטרס
 שכתב משסיא ליה דמתעני ומאי השמים מן

 אם ושאל בתכונה ר״ה שמועות דנסתפקבג׳
 כמו העיקר אם או פירש״י על לסמוך יש

 למצוא מהרת זה מה והשיב הרז״ה שפירש
 שבט ובסוף לישרים אור בחשך זר״ח בני

 תתקמ״ו ש׳ דהרז״ה נפשיה דנח כתוב יהודה
הרהב״ד )עיין יו״ד אות א׳ מערכה לעיל ועיין

מערכת
 מד׳ הרב תלמיד גוטה זרחיה מהר״ר 0*1

 ויש מהרימ״ט והרב באפן יחיאל
 יוטה נתן הרב מבנו כ״י גדולה תשובה בידי

 אבי והגאון וז״ל נאמד ושם ורחבה ארוכה
 האריך יעקב זרח טורים ד׳ על הגדול בחבורו
 ירושלם עה״ק מזקני ושמענו ־ וכו׳ הרחיב

 ושוב קבורשם־ הוא מהר״זהנז׳ שהרב ת״ו
 נפטר אביו שהרב בנוהרבהנז׳ בכתבי ראיתי
 עצמותיו והעלו מצרי׳ בארץ הת״ח שנת

 הדמב״ם על פי׳ וחיבר .הת״י שנת בעה״ק
 קובץ וראית• • בחומש רש״י פי׳ רעל

 הרב מסכימים קצתם ועל כ״י תשובותיו
: מהרימ״ט והרב באסן יחיאל

 הישר ס׳ חיבר הוא היוני זרחיה רביגו ניג[
 לר״ת ואינו המפורסם מוסר של

 ממה זה להם ובא ־ סוברים רבים יש כאשר
 הישר הס׳ זה וראו הישר ס׳ חיבר דר״ת שידעו

 ס׳ הפוסקים דמייתוליה הוא שהוא סכרו
 חשבו איך תימה הוא אבל • לר״ת הישר
 ס׳ מביאים והפוסקים התום׳ והרי כזאת
 הישר ס׳ וזה ודינין סוגיות בפירוש הישר

 למהר״ם ראיתי כאשר והנאני • לבד ממוסר
 דם׳ ששמע קכ״ב דף חיים בדרך לונזאנו די

 רבינו רצונו הרז״ה חיברו מוסר של הישר
 שכתוב מה זה וכפי האמור• כדבר היוני זרחיה

 אומרים דיש ־ בסמוך( זרמיה לבינו )עי׳ בנדפס
 המאור בעל הרז״ה חיברו מוסר של הישר דס׳
 הוא כי בשמועה דטעו אומרים כיש הלכה אין
• המאיר בעל הרז״ה ולא היוני הר״ז ׳
 תלמיד המאורות בעל זרחיה. רבינו ]יי[

 הדרשךוק״א משה רבינו
כתוב וכך ־ עירו ושם שמו רמז מאור ספרו

 גאונים מארבע אחד חרשיאל לבינו ]א[

 שרירא רב בימי שנשבו
 לרבינו •ופדו תש״ן אלפים ד׳ לשנת קרוב און י

 איל במדינת לראש והיה באפריקא חושיאל
 מדינו׳ מכל וחזקה גדולה עיר שהיתה קירוואן

 מדינת היום והן ־ המערב שבארץ ־ישמעאל
בידם וקבלה תונס במלכות היא קירוואן איר

־ גאונים קבורים ששם
 : בח״ב( חזקוני )ע־ין ח!קיה מהר״ר ]ב[
 הרב תלמיד סילוא די חזקיה מהר״ר ש

 המג״ן והרב שאראף מהר״י י
 חלקים ג׳ הדש פרי והנורא הנחמד ם׳ חיבר
 ניכר ובקיאותו תורתו גדולת ותוקף חיים ומים

שמעתי אני וגס • הלולים קרש פריו לאוכלי
מרבני



מערכת
 גדולתו תפארת יקר את הזקנים עהיק מרבגי

 האמת ע״ר בתלמוד שטות כתב וגם • וחורפתו
 וכאשר לגונזם וצוד, זצ״ל האר״י בהקדמות

 פר״ח עמם נלוה אשו״ר נם טרדייהו אגב נגנזו
 ־ האמת ע״ד כתיבותיו עם נגנז שבת הלכות

 ספרו ללמוד שלא מצרים הסכמת ידוע וכבר
• ,נ סי׳ ג׳ כלל י״ד ורדים גנת כמ״ש

 הדור שאחרי דעים תמים מפלאות וראה ובא
 מצרים בארץ לרב נתקבל מעם ההוא

 מהר״ש החסיד הרב דודנו מופת תלמידו
 וכל שנים מ״ה שם רב והיה זלה״ה אלגאזי

 וגם • פד״ח הרב רבו דעת על היו הוראותיו
 ,הי כהונה בתי בעל המופלא הרב דודנו סופת

 קדוש מפה ושמעתי : פד״ה הרב של תלמידו
 הזה וכהיו׳ * פר״ח הרב מגדולת ענינים כמה

 • דבריו את בצמא שותים ישראל חכמי כל
 פרי המחבר הרב ז״ל סילוא די חזקיה סהר״ר

 למד ושם בליוורנו מולדתו עיר הדש.
 הגדול הרב בא ואח״ב ז״ל קוסטא מהר״ש עם

 ובחזרתו בשליחות ז״ל שאראף יהודה טהר״ר
 טהר״ר הרב עמו ולמד בליוורנו זמן נתעכב

 אחר ת״ו ירושלם לעה״ק והלך חזקיההנז׳
 תלמידו מפי ושמעתי * שנה לב׳ קרוב שהייל

 ז״ל כהונה בתי בעל הכהן טהר״י 'הרב פורנו
 וכל המג״ן הרב לישיבת שהלך ראשון שביום

 בקיאיו׳ כ״ב והביא בחכמה פלפל עמו קדושים
 דבור יש חיים מים פר״ח ובסוף • בפרק בו

 על ומשיב המג״ן מהרב שנשאל תוספות
 אלגאזי מהר״ש הגדול שד,רב ושמעתי * דבריו

 שהיה זקנותו בעת הספרים מהבר הזקן ז״ל
 והיה מהורפתו רוח נחת לו היה בעה״ק אז

: עמו לפלפל מביאו
 חיבר המוסמך הרב רופא חייא מהר״ר ]י[

 ס׳ והוא התלמוד וחדושי שו״ת
 שנת שבע באר בס׳ והסכים חייא מעשה
 :סאגיס שלמה מה׳ הרב תלמיד והי׳ • שע״ב

 דוד בכ׳ר אבואלעפיא חיים מהר״ר ]ה[
 המחבר הרב מהרי״ך הרב מורינו תלמיד היה
 ואח״ב העיר מרבני בצפת והיה כהונה בתי
 באיזמיר רב היה ואה״כ לארסו בעיר רב היה

 גדול חיבור וחיבר שמו גדול ובישראל יע״א
 בשרפה ונשרף הסט״ג על עצום בפלפול

 תשובות קצת ויש באיזמיר שהיה גדולה

בג גדולים ח
 שו״ת וקצת • זמננו אחרוני בספרי ז״ל מהרב

 להרב הגדה ופירוש ג סט" ולשונות וענינים
 למהר״י הפסגה אשדו׳ ם׳ בסוף נדפסו ז״ל

:האנדאלי
 הזקן אבואלעפיא היים מהר״ר ]ו[

 יעקב מהר״ר המוסמך הרב בן מוסמך הרב
 חברון עה״ק מרבני אחד היה אבואלעפיא

 מר ובימי חנניא ן׳ אברהם מה׳ הרב בימי
 לאברהם הסד הרב בן יצחק מה׳ חרב זקני

 ירושלם בעה״ק נפטר הנזכר הרב אך ־ זלה״ה
 והוא • מהרימ״ט תלמיד והוא שם ונקבר ת״ו

 מהרה״א הגדול הרב דורנו מופת של זקנו
 לקה יוסף קדש ומקראי החיים עץ שחיבר
 ותיקן • אלהים חנן יעקב שבות יעקב ישרש

 בנה זקנתו ולעת איזמיר בעיר תקנות כמה
 וקדושתו ועניניו נודאותיו ורבו מבריא ק״ק

:כמפורסם מהראשונים כאהד
 הנ״ל נכד אבואלעפיע חיים טהר-ר ]ז[

 : זה( לפני )עיין

 ייד )עי׳ מאוסטרא )חיים( הריח נ"[
: חייסכח׳ב( .

.זכשן זכרי׳ מ׳ )מי׳ אלבלג ]׳ חיים הרב ]ס[
 : הב״י( מרן ועיין ,

 היד. מאיזמיר אלגאזי חיים מהר״ר ט
 מות על ימיו ובסוף ברודים רב

 טהר״ש הרב תלמיד והיה לאיזמיר חזר לבן
 • פודים ד׳ על היי בני פ׳ חיבר הזקן אלאגאזי

:דאנון טהר״ס ותלמידו
 תלמיד מקושט׳ אלגאזי חיים מהר״ר ]יא[

 נתיבות ספד חיבר מהרימ״ס
 תשובות לו ■והיו מישרים ס׳ קצת על טשפט

: ודרושים

 חיבר הזקן אלפאנדרי חיים מהר״ר ]ע[
 בזמן מראשית מגיד שו״ת

 ־ שמח לב והרב הייא מעשה והרב מהדימ״ט
 רבו המליצה אבי יעקב מה׳ הרבנים ובניו

 * להדב מאש מוצל ונדפס ששון מהדר״י של
 הרב דורנו מופת של אביו יצחק מה׳ ואחיו

 הקדש דרך דת אש שחיבר מהרח״א המופלא
 כבורר* ודבר שפתיו ומתק חיי בני בס׳ והגהות

:רבו ונוראותיו עניניו
 )עי׳ אלפאנדדי יצחק בט׳ חיים מהר׳ר ]יג[

 :זה( לפני

מה׳



גדולים ח
 שקיל אסמאעליץ בן חיים מהר״ר 1יי1

 בתשובה הרשב״ץ עם וטדי
 :נ״ב הימן עד ב״ח סימן ח״ב שאלות ושואל

 )עי׳ בנימן באכנערבם׳ חיים מהר״ר ]־וי[
 : בח״ב( הדש אור

 :כאס;( יחיאל מ׳ )עי׳ ראשן חיים מהדיר ]פ־■[

 מהרימ״ט תלמיד בנבנשת חיים מה׳ ]יז[
 א״ה בכגה״ג וראיתי ־ כידוע

 פאמייה ממהר״י ג*כ תלמיד שהיה י״א סי׳
 תלמיד שהיה כתוב ר״ס סימן א״ה ובשיירי
 שדה הרב הוא ואחיו י גרבוני צמה דמהר״ר

 מפום ושמעתי ־ משה פגי הרב וקרובו יהושע
 נפלאת רבו מהרימ״ט שהרב שעד זקני רבגן

 על לו נודעת יתירה וחיבה עמו אתו אהבתו
 להשיאו מהרימ״ט הרב והשתדל חביריו כל
חיבור שיחבר מברכו והיה גדול עצום גביר בת

• הסמ״ג על
 קלא סי׳ ח״א מהרימ״ט בתשיבות חזינא והכי

 והן ־ יתירה ורבו יקרא רביה ליה דפליג
 השפ״א בשנת שגה ועשרים אחד בן בעודנו
 קראו אשר דסמ״ג על החבור לחבר התחיל

 והיה י א״ח כנה״ג בהקדמת בכתוב דחיי דיגא
 רבו בזמן בקושטנדינא והיתר אסור על ממונה

 כ״ז סימן י״ד בבגד,"ג כט״ש יעיש ן׳ זמהרי״ט
 ה׳ העיר, הסמ״ג על חבודו ומתוך י ס״ב אות
 • דגדולה כגסת הגדול החבור לחבר רוחו את

 במתא בא ומשם תיריא כמתא רב היד, ואח״ב
 זקן שהיד, איסקאפה מהר״י הרב בזמן איזמיר
 אהרן בגי הרב באיזמיר והיה מאד מופלג
 פג• בשו״ת ככתוב ביניהם ריבות דברי ועברו
 בספר הרב ורמזה ל״א וסי׳ ב׳ סי׳ ח״ג משה

 ושמעתי י״ב־ אות הגד,"כ תכ״ד סי' ה״ם כנד,"ג
 וחשטיטוהו שם בכגה״ג בזה מאריך הי׳ שהרב

 הרב היה אחותו ובן ־ הכבוד מפגי מהדפוס
 כס״ש אמת תורת הרב של נכדו ששון אהרן
סימן באיה ומהם דוכתי בכמה בכנסת הרב

־ קרובו היה ודין דת והרב קע״ה
 הגדולה כנסת כנכרי הוא גונה עיני מאיר הנזכר

 איה ירים לא ובלעדו הלקים בשמונה נדפפו אשר
 (>ז9 הוראה מיראי והיא היראה בדרכי הבקי הוראה מודה

 מה ויראה הכנסה כבית מהרה שיל־ עד הוראה בשום ■ידו

 הכנס״ת מבית לאמו ואמר י חכמתו עיני ירזמון ומה פיו5
 ישראל מהר״ר הפליג וכבי■ י יורה יורה יערה ירוה שנחת

 מ״ב הנדפשית הרב בשו״ה באה כי במשיכה כשבהו פ־אה

 הרב כמ״ש כנה״ג לס׳ מהבכי זז לא המג•; ה־ב גם ח־מא
 אי; ולמפייסמוס קטנות הלכות בשו׳ת משמו העני״ח

 ומחברי כסאות יושבי הוראות מורי רבנן ידעי ראיה צרי־
 לידידו יה; כ; בעדו ה׳ ויסגור חסדו עלינו גבר כי ספרי׳

 מהדורא הרב ועשה י כבודו שס כרוך היל לעשות כח
 על הביא יאשר העלה אש־ ח״מ ולקצת א״ח לחלק בתרא
 היבר היותר ואי ־ כנה׳־ג שיירי בפס קרא הדפיס מזבח

 שם יצדק' לא ולכן י לאחדים והיו ובתרא קמא המהדורות
: האחרון י״ד חלק על שיירי

 להקשות אין כסקי פסקי נדפשו כנה״ג מספי־י 'י^ן
 אשר כיי ומהמשובוס כנהיג מדברי האהיוניס על

 ההוא האחרון בימי חס יחקור אשר עד בתיכו רמוזים
 שמעתי כי ולהיות • מהכנסה ההוא החלק נדפס היה

 תמהים היו אשר זה דבי לכס אל נתנו לא אשר ת״ה מקנת
 לפני אשר המלאכה ליגל העירומיהו אנכי האחרונים על

:יהיו עליהם ה׳ דמלגלבי אילני חמד כחורי הילדים ולרגל

 וכן כנה׳ג היב בימי נדפיס ח״מ כהן שפתי שס׳
 בימיו פראג דפיס כיון בי מהרים משיכות נדפסו

 בספריו זכר לא ומעילם • כנה״ג הרב ליד הגיעו לא א־
 מהרים תשובות שגה לי וכמדומה ח״מ כהן שפמי ספי

 דודאי רחוק אינו כהן כבתי וס׳ ־ בספריו כלל נזכרו לא
 אף המקומות ולרימוק כנה״ג השל־ס כבי שנדפס ק־דס
 שנהים או ששנה ויתכן הרב ליד הגיע לא שנדפס אה־

 בו לעסוק כח עצר לא ומש׳"ה לידו הגיע פעייתו קידם
 הימן רבה אליה להרב תשיב? ומכאן י כלל הזכירו ולא

 זו ואין השיך דברי דאישממיעימיה הרב על דהשיג קליה
 בי: וקיא עמו והיפה בימיו נתפשט אשר מספר אלא השגה

ולפי הסמ״ג על דחיי דיגא היבר הגז׳ הרב
 בך שאחר נראה כנד,"ג בהקדמת מ״ש
 אשר מהסדר טעמו שינה כנה״ג ספר כשחיבר

 לא כי נראה ומ״מ ־ לחברי במחשבה עלה
 יראה שמתוכו כשלימות,אף ספרהגז׳ נדפס

 היבר עוד י אנוש ישכיל כאשי שלם לא כי
 חלקים כמד, ראית• הצעיד ואני רבות תשובות

 בקושטנדינא ידו מכתיבת כנודג הרב מתשובו׳
 ונדפס ה״ב א״ח תשובות נדפסו ומקרוב ־ יע״א

 דאיתי וגם ־ ז״ל לחרב מעובין פסח ס׳ גם
 ספד ל• יש וגס ־ מהרב כי• סנהדרין שיטת

 מתשובותיו ,הלק ומפתחות ־ בכ״י דרושים
והיתה י לוי בן קול ס׳ בסוף נדפסו לי״ד

• הג״ל אליל י״ט מנוחתו
 תשובותיו וס׳ ־ הלקים ה׳ הגדולה כנסת ספר

 וס׳ הלקים שגי דחי• דינא וספר ־ הלקים ה׳
 ה״א הסי• ועדיין ־ נדפס זה כל מעובין פסה

 ושיטותיו א״ה ותשיבית א״ה מתשובות
 ,רב חיה ז״ל ישראל מהדיר הרב ובנו ־ ודרושיו
 לס׳ הקדמה עשה שגה י״ד ובן י באיזמיר

כנד,"נ בסיף אביו מד הרב והזכירו י כגה״ג



מערבת
 הרב של חייו וימי • בהשמטות ח״א ח״ם

* זלה״ה בקירוב שנה ד״ע כנח״ג
 ויכוה )עיין בצלאל בד חיים מהר״ר ]יח[

: בה״ב( הייה מיה
 בני בם׳ תשובותיו ברוך חיים מהר״ר ניט[

למהדש״ח שמואל
 * כדו סי׳ עד מ״ג מסימן

 הרשב״א תלמיד דוד בן חיים רבעו נ=[
 הכסף צרוד חיבר

 הכסף צרוד ראיתי ואני החיים צרור וספר
 סימן ח׳ב בתשובה המבי״ט כהדב ודלא ־ מכ״י

 ־ להרשב״א הכסף צרור ספר שמיהם כ״ב
 הרשב״א דסברת המבי״ט הרב דבונת ואפשר
 הש״ס על חרושים וחיבר ־ תלמידו הביאה
 מחידושיו מביא ב״י בכלליו בצלאל ורבינו
 הכסף( וצרור החיים צרור המחבר הרב )והוא

 צרור )עיין ־ בס״ד צד״י במערכת לקמן ועיין
הכסףבח״ב(־

 גדול בישראל ויטאל חיים מתר-ר ]־א[
 והיה זצ״ל שמו

 ומרן • אלשיך מהר״ם מהרב בפשט תלמיד
 מהרח״ו של בקטנותו מזהירו היה קארו מהר״י
 ועל התורה על בו הדובר המלאך משם

ויטאל •וסף מהר״ר בן היה והוא י העבודה
• התפילין סופר קאלאבריס

 והי׳ דורו בני מכני יומי ונקיה מאד גרונה הימה ונשמתו
 זכיתי הגלגולים בשער הכתיב ומלבד ־ המגיד הרב גלגול

 מה מכל ממש מהרח״ו יד מכתיבת החזיונות ס׳ וראיה׳
 ונוראותיו׳ עניניו ורבו קדשימיו עד יצירתו מקיד׳ לו שאירע
 האמת הכמת זצ״ל האר״י מרבינו קיבל והוא
 כ״י החיים עץ בם׳ מרבו שמע אשר וכתב

 הקדש כתבי אבדור אבדודי ויען ־ כמפורסם
 סדרים מיני בכמה דארץ כנפות אדב'ע יעל

 להודיע אמיץ בקצר אעלה אמרתי ־ אות ונסה
 אחר ששום צוה האד״י דבינו הנה י אדם לבנן

 הם אך ־ מהרח״ו זולת יכתוב לא מתלמידיו
 ומאלו י כותבים היו חכמה בתעלומות להשקם

 טעיות נתהוו ׳ תלמידים משאר הקונטרסים
 רשות ־ נתן לא מהרח״ו כי ועוד ־ ונסחאות
 גדול חולי וחלה אהד לשום מכתביו להעתיק

 ניידים ת״ר ביתו מבני לקחו ממון וע^י י וכבד
 במהירות והעתיקוס סופדים למאה ונתנום

 לטעיות שנית סכה וזו ימים שלשת בעוד

כד גדולים ח
 לאור שיצאו ויותר שנה שלשים וזה י ושנוים
 מ" מהרח״ו מבן מסודרים שערים שמונה
 בשערים אין אך ־ לסמוך יש ועליהם שמואל

 לגונזה צוה מהדח״ו כי בתרא מהדורא הגז׳
 יחודים ע״י בדור אשר קדישי ורבנן בקברו

 ליד ובא ש׳יח ע״י ברשותו מקברו הציאוה
 ולבן י כיץ פאפירש מאיד ומה׳ צמח יעקב מה׳

 מהר״ם שסידר החיים עץ דרך בס׳ תמצא
 עץ הכל אותו קורין הם׳ וזה מהקדמות הנזכר

 אינם אשר ועמוקים רבים חירושים י חיים
 ויטאל מהר״ש סידר אשר ההקדמות בשער

 'בתרא המהדורא מהר״ש ביד היה לא כי הנז׳
 מדויקים היותר בספרים ללמוד הרוצה ולכן

 עץ ודרך מהר״ש שסידר שערים שמונה ילמוד
 ע״ת הנקרא פירש א ם מהר״ם שסידר החיים

 המהדורא לענין אך ־ בתרא המהדורא שבו
 מיופה יותר הוא ההקדמו׳ שער לשון קמא

 הוא ההקדמות שער שלשון ונראה ומסודר
 שערים מבא ס׳ גם • מציעתא אחרת מהדורא

 • הנז׳ מהר״ש ביד היה לא כי מה״ב עם היה
 והוא צמח מהר״י סידור הוא חיים אוצרות וס׳

 עה״ח ד־־ך ס׳ בתוך ממש הלשון מובלע
 בארץ ראיתי הצעיר ואני • הנז׳ להרמ״ם

 רק • עצמו מהרח״ו מכ״י שערים הח׳ מצרים
 שער ומצות הפסוקים שער סידר דמהרח״ו

 הקדש יד מטהרת נמצא אשר אחד ושער אחד
 יש שער כל בסוף גם ־ עצמו זצ״ל חאר״י

 החברים משאר מהרח״ו שמע מאשר קונטרס
 בסוף מיוחד קונט־ס עשאו וזה מהרב ששמעו

 נמצא אשד השער לקה מהר״ש ובנו ־ שער כל
 שער כל שבסוף הקונטרס וגם האר״י מכ״י
 הרב בסדר והלך כאהד הכל ועירב וסידר הנז׳
 המצות ושער הפסוקים שער שחילק רק אביו

 מהרח״ו מכ״י ראיתי גם שערים ח׳ והיו לשנים
 טוב הדעת עץ וס׳ • חכמה בכל הבורים כמה

 גם י פרד״ס ע״ר ממנו התורה כל על דרשות
 ובם׳ י ידו מכתב והתום׳ חש״ם על חידושים

 הש״ב שנת מהרח״ו שנולד כתב הגז׳ חזיונות
 פתקא ראיתי גם ־ השים שנת מנוחתו ודמשק

 בה וכתוב עצמו אלשיך מהר״ם יד מכתב
 הוא קארו מהד״י ממרן נסמך אשר שבכח
 דיין ככל ידין יורהידין יורה אתמהרח״ו סומך

ומהרה״ר ־ הש״ן שנת אלול כ׳ והזמן מוסמך
רד



ח
 הלך מעשה וע״י ירושלם בעה״ק זמן קצת דר

 בעה״ק הנכתב שטר דאיתי ואני • לדמשק
 • לסהדח״ו בו ומזכיר השמיד בשנת ירושלם

 התנו והיה דמשק מרבני היה שמואל מה׳ ובנו
 למצרים הלך. ואח״ב ־ בזקנותו פינטו מהד״י של

 קובצים המשה חיבר והוא ־ שם מנוחתו והיתה
 שו״ת ום׳ החדש למשמרת ודרשות דרשותיו

 וספר וחליצות נימק בסדרי נשים חכמת ום׳
 ובנו י בחכמות ספרים וכמה ישראל חמדת

 ושקיל מצרים מרבני היה וימאל משד. מה׳
־ א״ח בריש ורדים גנת הרב עם ופרי

 • הסופר עזרא כ־צוץ היה מהרח׳ו אבי 6יוסן זמהר״ר
 • הסופר ישכב ר׳ ונפש מאיר ר׳ שרש מ״כ אחר ובמקום

 שאלו רבים לדמשק הלך מעשה דע״י לפיל כמבחי ןי^ן
 זה מעשה ספר על אכתוב • הפציר^ה והיפה לי י

 אמרתי להפצרתס מ״מ העשיות לכתוב רצוני שאין אף
 ידוע ־ ת״ו ירושלס עה״ק זקני מרבני שקבלתי מה אגלה

 ופד מיגיחון אם סתם סנמריב מפני ע״ה המלך דסזקיה
 שעריירושלסכי פתחי שנסגרים במצות הששי יום קיום

 נשארה המקדש לבית בעוה״ר הולכים הישמעאלים כל
 שם וההולך השערים סיגרים ומשויה ריקנים כמעט העיר

 מים קול שומפ למגדל סמוך הוא אשר אחד שער אצל
 היה מהרח״ו שהרב ובזמן לארץ מתחת שהולכים רבים

 סיפי׳ן אבו הנקרא תקיף אחד שר בא ירושלם בעה״ק
 היום נמלא אם ושאל גיחון מי סתם ישראל שמלך וידע

 אלתי שהוא חכם יש הנכרים וא׳ל ־ לפותחו שיוכל מי
 ושלח ־ לפוסחו יכול שהוא ודאי ויסאל חיים רב ושמו

 הוא שהולך שבעוד עליך גוזרני ואיל הששי יום אחריו
 מלך שסתם הזה הנהר אם תפתח פתוח המקדש לבית
 ואם לפיסחו מוטל ועליך לעיר הרכה נצרך והוא שלכם

 והלךלדמשק הדרך קפיצת עשה ומהרחיו כראשך־ דמך אין
 עשו הסכלס ידברכו וכחלום זצ״ל האר״י רכינו אליו וכא

 סיטי״ן אכו נקיא וכן סנחריכ גלגול היה השר זה כי
 חזקיה ניצוץ בך יש ואמה החרבות אבי פירושו שבעדבי

 שלא בי גיחון מי ולפתוח לתקן הכושר שעת והיסה המלך
 שלא מהדברים שהוא הע״ה חזקיה עשה חכמים כרצון
 לא מהרמ״ו והשיבו ־ דגאולה אתחלתא הימה וכזה הודו

 לא אלו האר״י וא״ל ־ הקדש כשמום להשתמש רצימי
 שנשממשת מאחר אבל ־ החרשתי לדמשק לבא נשממשת

 ומקון השם קדום והיה לפותחו להשתמש יכול היית לזה
א׳ל לפוסמו לירושלס אחזור א״כ מהרח״ו א״ל ־ גדול

'שמעתי ע״כ ־ הוא זימניה ולאו שעתא חליף

 מד׳ גיחון אינו הע׳ה מזקיה שסתם זה דגיחון ידע
 סתם וז׳ל י׳ דף דברכוח פ״ק רש״י וכמ״ש נהרוס

 דההוא הגדול הנהר ניחון זהו ולא שילוח מי ניחון מי
 שנא׳ נירושלם סמוך הוא קטן מעין אלא הוא• כא״י לאו

 לשלוחא יסיה וסחסון ומחרגמינן גיחון אל אוחו והורדתם
 הרב כסב קטן מעין שהיה ז״ל רש״י דכסב והגם ־ מכ״ל

 כימי שוטף נחל דהיה ל״ז ס״ק קכ״ח סימן פשוט גט
 כמ״ש גיחון מי חזקיהוססם עמד סנחריב וכשעלה זזזקיה

 נימון מימי מוצא אח ססס והואיחזקיהו ל״ב סי׳ כד״הב׳

 דפרש והנראה ־ דוד לעיר מע-כה למעה ויישרם העליון
 סמוך מרחץ יש היום ועד ירושלס כתוך היה הנחל זה

 היה אשר הזה המעי; מראש למימיו ואומרים הכיס להר

 ייד והנהיגם המים מוצא את סתם וחזקיה ־ כירושלס
 וכן ־ ירושלס של מערבית דרומיס לצד לארץ מתחה ישר

 שאמר ומה • ירושלס של לדרומה ידוע זה מעין היום
 למערבה המיס שהם הכונה אין דוד לעיר מערבה הכתוב

 עומדים הס דוד עיר של במזרחה אדרבה כי דוד עיר של
 דוד עיר כלפי מערב לצד המים הנהיג ה״ק אלא ־ היום
 היום הללו מים וא״כ ירושלס דרומיח במערבית שהיא

 מלכי קברות שם אשר ציון היא דוד עיר של במזרחה הם

• שם פשוט בגט חביב ן׳ מהר״ם הרב פכ״ד דוד כיח
, ־ ב״ן ס״ק סימן באומו ועמ״ש

עם ללמוד דכשבא אמרו רבים ז״ל מהרחיר
 גדול יותר היה זצ״ל האד״י רבינו

 • בכתבים כתוב מצאו ושכך ז״ל מהרב בשנים
 ספר וראיתי זכיתי הצעיד שאני ענית״י ואני

 שם וכתוב ידו מכתיבת ז״ל סמהרח״ו חזיונות
 הרב אצל כשבא והוא הש״ג־ שנת שנולד

 שנה• כ״ח הי״ל וכפ״ז של״ה שנת בתחל״ת היה
 האלהים ארון נלקה לאב ה׳ יום של״ב ובשנת

 שנה־ובוא ל״ח בן והיה זי״ע זצ״ל האר״י רבינו
 חדשים ועשרה בשנה למד החכמה שכל וראה
 למהלח״ו השקהו שהרב נודע כבר אך י פלא והוא

 החכמה ונתישבה סבריה קס מריס של מבארה ז״ל
המלמדו הקדוש והרב העליונה נשמתו ובצירוף בקרבו

:זי״ע להועיל
 יצחק הרב בן החבר חיים מהר׳ר נ־־[

 וכמה נ עי סימן הוזכר החבר
 רוכל אבקת הקדוש מדן בתשובות פעמים
 עם והתום קכ״ד סי׳ צפת רבני בכלל וחתום

 המבי״ט הרב של בתשובות המבי״ט הרב
 אלשיך מהד״ם ובשו״ת רפ״ז סי׳ ראשון בחלק

: נ׳ סימן
 על פירוש חיבר הבריא חיים מהריר ]כג[

 הקיני הבר וקראו וספרי ספרא
 נדיליא ומהד״א • גדול קובץ כ״י וראיתיו
 :טמנו פירושים איזה מביא הילקוט בפירוש

 ספר המחבר הרב חזן חיים מהריר ]כי[
 לו ויש חיים שנות

:׳•)ועיין פי׳ ב׳ כלל בא״ה ורדים גנת בם׳ תשו׳

 : בח״ב( חיים שנוס

 סג״ל צבי מ׳ )עיין חייסחיימא מחריר ]כה[
:הורוויץ( 1

 שמואל יכינו )ע זהב חפץ בן חיים רבינו ]כי[
:מנחם( בר י י

מה׳
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 ש,י״ת היבר בכרך יאיר חיים מהר״ר ]״[
 שאר כל אך ונדפסו יאיר הוות

 יקר ואת ־ בעליל נראו לא שם שהזכיר חבוריו
 בקיאותו רוב ־ מספרו ניכר גדולתו תפארת

 צ״ד סי׳ ובפרט בספרו רוגל עין אצל נודע
 תוכ״ן ויהי .כ׳ סי׳ השני וחוט קצ״ב וסי׳

 כמ״ש האטת ובדרך .רי״ט סימן כמ״ש הרבה
 סי׳ כמ״ש ותשבורת בהנדסה ובקי .ד״י סי׳

 ובסוף א׳ סימן כמ״ש המספר ובחכמת .עק״ב
 בסוף כמבואר בשיר פרק ויודע .השני חוט

 בהקדמת כמ״ש הנשתוון למדת וזכה .הספר
 כמבואר ישראל גדולי בן והוא . יאיר הוות

השני: הוט ובס׳ בתשובותיו
שנדפסו חכמה ותחלת כריתות שבספר ודע

 אסיפת קונטרס נדפס באמשטי־דם ,
 יאיר חוות מהרב הוא הקונטרס וזה הכללים

 עלה זו ואסיפה צ״ד סי׳ הנזב׳ בספר ונדפס
 בדברי קצת ונרמז הח״י האר״י המופלג בקבץ

 ד׳ אות מלאכי הרביד על וק״ק . המדפיס
 צ״ד סימן יאיר חוות בעל העתיק כן שכתב

יראה והרואה . ע״ש הכללים אסיפת ובעל
:בזה ודי אהד שהכל

מדותיו. תרומות לעיל כתבתי יאיר חוות הרב
 והחזיק .מתשובותיו כנראה מדקדק והיה

 דבריו על שהקשה יעקב מנהת להרב טובה
 שבות בהשמטת כמ״ש מספדו מכשול והסיר
 עיקרו השני חוט וס׳ .ע״ב י״ב דף ה״א יעקב

 דף הדורו׳ כסדר ודלא הגאונים וזקנו לאביו
 עצמו יאיר הוות להרב שיחסו ע״ג קס״ז

: נ״ש על והשגות מתשו׳

 והתנו תלמידו הי; יהודה חיים מהר״ר ]כ"[
 כרם הרב של

 תשו׳ לו ויש כ״י. תשובותיו ס׳ וראיתי שלמה
 שו״ת בסוף אשר הכרם עוללות בקונטרס

 זרע בספר תשובה לו ויש .ה״ג חיים תורת
 מה׳ הרב של רבו והיה .ו׳ סי׳ מ דד אברהם

: ז״ל עבדלה שלמה

 אליעזר רבינו )עיין יחיאל בל חיים ה״ר ]כני[
: וכו׳( שמצאתי ודע ד״ה נתן בר

 צרור .דתיי סמח )עיין י>מב חיים ה״ר ]ל[
: בח״ב( החיים 1

 מוויינא רבינויצחק של בנו חיים רבינו ]לא[
כמ״ש הרשב״א בזמן הי׳

 מהר״ח והוא .תקע״ה סי׳ הרשב״א בשו״ת
בתשוב׳ מהרי״ל כמ״ש אשרי הגהות דמייתי

:קצ״ג סי׳
 התום׳ מבעלי אחד הכהן חיים דיינו ]לה[

 הרב של אמו אבי
 בס׳ וכתב . ע״ח סי׳ חמץ בהל׳ כמ״ש הסמ״ג

 חיים רבינו וז״ל ע״א י״ו דף הדורות קורא
 רבינו הוא ואולי מקומות בהרבה הובא כהן

 זבחים מרדכי בר חיים ה״ר עצמו כהן חיים
 חיים רבינו הוא ואולי ומ״ש . עכ״ל כ״ג דף

 בד חיים ה״ד על קאי הנראה כפי עצמו כהן
 הוא כהן חיים ה״ר כי ספק כאן ואין .מרדכי

 חננאל ברבי והוא אמו אבי הסמ״ג של זקנו
 הדורות קורא ס׳ והביאו עצמו הסמ״ג כמ״ש
 בספר נפל שט״ס ונראה ע״ב. י״ד דף עצמו
 רבינו . הכהן חיים רבינו וצ״ל הדורות קורא
 רבינו הוא ואולי מקומות בהרבה הובא חיים

: כצ״ל עצמו כהן חיים

 צובא ארם מעיר הכהן חיים מהר״ד נלג[
חיבר מהרה״ו תלמיד

 גט . ונדפס א״ה ש״ע כל על וכו׳ ברקת טור
 על דוד מגדול גם להרב הכם תורת ס׳ נדפס

 בזה.ואני ודי ממנו הוא אהרים שהדפיסו רות
 שחיבר, דדך על כ״י י״ד ש״ע על הבורו ראיתי
 על פי׳ חיים מקוד לס׳ ומהקדמתו .בא״ח
 שנת באמשט-דם שנדפס א״ח ש״ע תחלת

 חלקי ד׳ כל על חיבר ז״ל שהרב נראה תט״ו
 בגניזת וראיתי טורים לג׳ הלק כל וחילק ש״ע
 ולא מודפסות י״ד מסוף יהלום מטור דפין

 כל שנדפס נראה רמזה בה אידון מה ידענא
 מודפסו׳ מעט לא דפין שיש קצו עד ובא י״ד

 נראה שלא כלו זה לס׳ הי״ל ומה .י״ד מסוף
 ס' לידי ובא .בגניזה אלו דפין אלא בעולם

 זהב מנורת וס׳ אסתר מגלת פי' זהב עטרת
 הקדש כ״י שהם ונ״ל הגז׳ לחרב קהלת פי׳

 רבים הבורים לו היו ועוד .עצמו ז״ל הרב
 ועלה זצ״ל האר״י פי על התפלה בונות וסידר

:יע״א ליוורנו בק״ק לשמים

הסמ״ע נכד בן כ״ץ חיים מהר״ר ]לי[
. בס״ב( החיים ארץ )עיין

 ד' בהלק הוזכר כופסי חיים מהר״ר נלה[
 סימן הראשון בטור שבתשב״ק

מ״נ דלית



מערכת
 ואני סהריט״ק כתשו׳ תשובה לו ויש ט״נ

 מצרים רבני פסקי על חתימתו לי יש הדל

 בשה״ג מעניניו קצת כתבתי וכבר . כדודו
 מאיר מה׳ )עיין , ד״ס אות ס״מ כתמעף ח״א

: בח״ב( סיים הפרי ועיין . נאביזון

 מסיני נמשה הנכה )עיין הלוי חיים מהר׳ר ]לי[
: בקו״א( בח״ב

 סכנדרי(: אברהם מ׳ מוצירי)ע״ן חיים מה׳ ]כז]

 דרעא. מעיר הפנימי ממערב חיים מה׳ ]לה[
 אליו נגלה כהי׳ חזיונות בספר כתב

 שלומות שולח והיה עתידות יודע והיה לשוב זכור אליהו
:לבו ומחזיק זצ״ל למהרח״ו

 כ׳ )עיין חביב ן׳ משה בכ״ד חיים הרב ]לני[
:בח״ב( הבתים

 חיבר הנול׳ מאור גיסים בר חיים רכינו ]מ[
 :חיים הס׳עק ונק׳ בכ״י והם דינים פסקי

 מ׳ )עיין סאראגוסי חיים !מאזמהר״ר
:שאראגוסי( יוסף

 מק״ק וקדיש עיר עטר ן׳ חיים מהר״ר ]מכ[
 ת״ו ירושלם לעה״ק 'ובא פאלי

 והייתי זכיתי הצעיר ואני . סוףשנתתק״ב
 עוקר תורתו גדולת ראו ועיני הרמתה בישיבתו

 דורנו ולפי .ופלא הפלא וקדושתו הרים הרי
 כמעיין והיה בתלמוד מבעית הרב לב היה

 ובחדש שכ״ב כטעם הדור בעון והן .המתגבר
 . זלה״ה שנה מ״ז בן לשמים עלה תק״ג תמוז

 .החיים אור .לציון ראשון .ה׳ הפץ דהיבר
 זה אך .מספריו ניכרת וחכמתו .תאר פרי

 וחורפתו לבו ורוחב מחכמתו מעשרה אהד
 קדושה סדר היום כל עליז וחופף ופלא הפלא

 .נוראותיו עזוז ורבו העה״ז מעניני והבדלה
 מאד המפולפל הרב מערבי נר היה אחותו בן

 שמענו אזן ולשמע אבילה די אליעזר מהד״ד
.זלה״ה מתורתו נפלאות

 עשאל בנימן בט׳ עשאל חיים הרב ]מג[
: בח״ב( חיי סס )ע״ן

 בני בס׳ תשובתו פיזארו חיים מהר״ד ]מד[
:ד׳ סימן למהרש״ח שמואל

 מהר״א תלמיד שבתי חיים מהר״ר ]מה[
 שו״ת וחיבר ששון

 מהנמצא חלקים ד׳ ונדפסו מאד הרבה
 ל״ב סי׳ חיים תורת מס׳ ובח״ב .שתשובותיו

 מהר״ם לו וכתבו טד״דיט״ק עם ויכוח לו הי'

גדולים ח
 גדול בכבוד אבואלעפיא ומהר״י הזקן נאלנטי
 על בתוקף השיב ס״ה סי׳ ח״א חיים ובתורת

 נדפסה והיא בבחרותו כנה״ג הרב תשובת
 בשלוניקי גדול רב והי׳ ח״ג משה פני בסוף

 מגדולי כתב הדורות קורא ובס׳ . שנה ם׳
 נדפסו ומחדש . בשבחיו והאריך תלמידיו
 דיומא פ׳בתרא הרין ועל תעניו׳ על חידושיו

 וזה . מהדש הנדפסות בנו הרב תשו׳ בסוף
 הש״ס על שיטות חיבר שמהרח״ש ממהר עד

 שכתב דרושים ס׳ מלבד הר״ן על וחידושים
 ימי בסוף שהי׳ ואף . הדורות קורא בס׳

 בדור והי׳ ששון מהר״א תלמיד והוא טהרשיך
 כמבואר מרן תלמיד הזקן גאלאנטי מהר״ם

 חלקי מ״ם בזמן. קודם וא״כ לעיל מ״ש מתוך
 תורת בשמותס קראו המה שלשה תשובותיו

 שנים. וכמה כמה אחר נדפסו חלקים ג׳ חיים
 עד מהרח״ש מהשוכוש האחרונים על להקשיח אין ובכן

 ־ פשוט דבר וזה בזמנו המשוכוה אותם שנדפסו שיתברר
 סימן סיף העזר אבן בתשובות יוסף זכרון כרב וחזיתיה

 יעקב שבות הרב נגד שהיא ח״ג מהרח׳יש השובת הביא ג׳
 ראה לא יעקב שבית דהרב וכתב צ״ג סי׳ בח״א במ״פ

 ואין ־ ע״ש וכו׳ הזכירו מדלח מהרח״ש מתשובת ידע ולא
 שהרי ־ הזכירו מדלא ראה שלא ולהכריע בזה להסתפק

 חיים ותורה הס״ע שנש נדפס ח״א יעקב שבות ס׳
 י״ע אות בנדפס ועמ״ש ־ הפ׳א שנת ח״גנדסס למהרמיש

• וכו׳( הנז׳ הרב ד״ה בככנשש חיים מ׳ )עיין י ע״ש

 ם׳ חיבר אשכנזי שור חיים מהר״ר ]מי[
 מסכתו׳ ט׳ על שיטות חיים תורת

 וחיבר דינא. לענק וקצת ישרה וסברא בפלפול
 עניני' הרבה ושם קדשים פדר על קדשים צאן

 שמזכיר מקום וכל .חורפא דרך נכדו מהרב
 הוא מפפד״ם הדש ודפים הזבה ברכת הרב

 הבית בדק קונטרס נדפס גם . נכדו מהרב
 דוד ובצמה .וכו׳ גיטין הלכות ב״י על מהרב
 חיים תורת בס׳ אך שנתשל״ב להרב מזכיר

שנדפס כתוב הרב בחיי שנדפס הבבות על
:שפ״ד שנת

 משה רבינו בן הספרדי חנוך רכינו ]מז[
שנשבו גאונים מארבעה אהד

 אביו עם הי׳ חנוך ודבינו חושיאל( לבינו )עיין
 .קורטובא בעיר בספרד ופדאוהו עמו ונשבה

 אני אמר שם שהיה החסיד הדיין נתן ורבי
 רבי הוא השק הלובש האורה זה דיין איני י

לריק עליהם הקהל ומינוהו .תלמידו ואני
לרבינו



כר גדולים ח
 הרי״ף של והי׳רבם .כאמור הלקט שבלי הרב

 בעל נתן ורבינו הגולה מאור גרשום ורבינו
 על נערכין הערוך פירושי כל ומשו״ה .הערוך

 בח״ב וכמ״ש רבו הי׳ כי חננאל רבינו פי
 וכבר .בח״ב( ערוך )עיין ד״ן. אות עי״ן מערכת

 לדוד מקום בבל ומ״מ .לעיל כתבתי מזה קצת
 ובספר . בס״ד חידוש איזה משום כשנות״ו

 תלתא חננאל רבינו דפירש כתוב כ״י ישן
 כל דפירש כתוב בס״א אך לעיל כמ״ש סדרי

 צ״א סי׳ הקצרות מהר״ם ובתשו׳ . הש״ס
 האיי רבינו לפני למד דר״ח לנו שגלוי כתב
 חננאל רבינו שפי׳ אחד במקום שמצינו לפי
 עכ״ל. דין בית והאבות הקבלה מפני לא אם

 שהי' האיי לרבינו ברמז שרמז לומר ורוצה
 האיי רב לפני שלמד ראיה ואינה .ב״ד אב
 מפי למד יעקב בר נסים רבינו חבירו אך

 חאיי: רב סברת ידע וממנו האיי רב של כתביי

פי׳ ראיתי שמואל בר חננאל רבינו ]נע[
 קלף על ממנו גמרא מסכתות כמה על

:מאד ישן כ״י
 שיטות חיבר אישפריאיל חנניה מה׳ נ־ג[

 הרב בזמן והי׳ כ״י ותשו' הש״ס על
 מופת של זקנו אבואלפיא מהר״ח המוסמך

 הרב עם וטרי ושקיל וכו׳ החיים עץ הרב הדור
 אהרן קרבן הרב של נכדו חיים ן׳ אהרן מה׳
רפאל הרב אחיו מר ועם לאיזמיר לכתו טרם

:ז״ל סהרימ״ט תלמיד אישפיריאל

 גאץ(: מהי״ש טאיטאצה)עי׳ חנניה ]"■[מה׳

 בח״ב( המושר יקר)ע״אגרם בן חנניה מה׳ ]נה[

 פית פי׳ ין )ע מינסיליס חנניה מהר״ר ]״[
: בח״ב שירה

 כמ״ב< תופרים קאזים)עי׳ק:אה חנניה מה׳ ]״[

 בס״ב(: שאול מגן )עיין שאול חנניה מה׳ ]נח[

 : בח״ב( עיקרים )עיין חסדאי ]׳ הרב ]נט[

פרחיא הכהן חסדאי מהדיר ]ס[
 חסד תורת שו״ת חיבר מהרח״ש תלמיד

 ומהר״ם כנה״ג הרב עם בתשו׳ וטרי ושקיל
 ב התליז באלול מנוחתו והיתה .נזיר הלוי

הריב״ש(ג )עיין קרשקש חסדאי רבינו ]הא[

מעורכת
:הנז׳ משה לרבינו

 כמ״ש בערבי התלמוד כל פי׳ דבינוחנוך
נזיקין. הרמב״ם פי׳ מעתיק בהקדמת

 המחברי׳ שמביאי׳גדולי חנוך בר משה דרבינו
רבינו של בנו הוא ודכוותיה התרומות כבעל

.הנזכר חנוך
 : נבון( יונה מ׳ )עיי ניון מהר״רהנוך ]מח[

ירושלים איש החסיד חנוניא רבינו ]מע[
 הקבלות רוב בידו היו

 הגאונים ובתשו׳ . התנאים מימי לו הערוכות
 עליו. וכונתם סתם ז״ל החסיד דבינו כתב כתוב
 ח״י סימן בתשובותיו אלשקר מהר״ם הרב

:שם עיין
 : גאון( האיי ימנו )עייי באלן חגינא ר□ ]נ[

 חושיאל רבינו של בנו חננאל רבינר ]נא[
במדינת ונולד )הנשבר.(

 . בתשובותיו הרשב״ץ ובתב .קירוואן איל
 קבלו נסים ורב חננאל דרביגו ע״ב סימן ח״א

 מרבינו נם קבל נסים ורב חושיאל מרבינו
 למד חננאל רבינו שגם שכתב מי ויש .האיי
נסים ורבינו חננאל ורבינו .האיי רבינו לפני

:זצ״ל הרי״ף של רבותיו
 ובתוספות קבלה דברי דבריו חננאל רבינו

 קבלה שהי״ל מפורש מ״א דף ריש כעירובין
מלך מעדני הרב ועמ״ש .התנאים בעניני אף

:הדיינים שבועות ם״פ
 פירוש וחיבר התלמוד פירש חננאל רבינו

 ורבינו הרמבין אותו ומזכירים התורה
:בפירושיהם בחיי

 תלתא פירש חושיאל רבינו בן חננאל רבינו
 בפירושו שקיצר אלא ישרה בגירסא סדרי
 של ראשון מדור חננאל רבינו והיה . מאד

 .נושן ישן כ״י ספר .הגאונות אחר רבנות
 תשובות הרבה מביא כ״י הלקט שבלי ובם׳

 רבינו תלמיד שהוא וידוע . חננאל מרבינו
 והיו יעקב בר נסים רב וחבירו אביו חושיאל

 התור׳ פי׳ חננאל ורבינו .ברבנות ראשון דור
 .בחיי ורבינו הרמב״ן פירושיו שמביאים כמו

שהביא כמו שר׳ת וחיבר הש״ס כל ופירש



ט
 כמ״ש התום׳ מבעלי אחד טוביה רבינו ]א[

: ס״ט דף בקמא
 אביגדור בתשו׳רבינו כתוב טוביה רבינו ]כ[

 שבלי הרב הביאה כ״ץ
 בכתב ראיתי וכן וזיל רכ״ה שכלת הלקט

 טוביה רבי הרב שאל אשר תורה דברי שאלת
 משפירא גרשום רביגו מורי מלפני מבורגוניא
 ובפסקי המרדכי מביאו סתם טוביה ז"ל.ורבינו
 : הנ״ל( הוא )ואולי .תדיר ריקאנטי מהר״ם

 המרדכי: מזכירו אליא בר טוביה הרבינו
פסיקת׳ חיבר אליעזר בר׳ טוביה רביגו ]י[

בויניציא הנדפסת זוטרתא
 הפרדס ס׳ ומדברי .גמירא עד ויקרא ■מפישת

 ה׳ הלק י״ט נתיב ירוחם ומרבינו בתהילתו
 קי׳־־ח סימן הלקט ושבלי פ״ה סי׳ תניא ומס׳

 מדרש הס׳ דשם נראה תפילין הל׳ ומהרא״ש
 כי לו נאה ושמו . טוב לקח הוא פסיקתא

 פרשה בכל וגם .מוכיחו רבינו המחבר חגאון
: טוב כי בו שנא׳ בפסיק מתחיל

 כ״י זוטרתא פסיקתא לידי בא רב זמן ואחר
 והיא הנדפסת פסיקתא ד ע׳ ושמות מבראשית

 הספר דשם בפי׳ כתוב ושם טוביהו מרבינו
 ד׳ בשנת וז״ל פ/שמות שם וכתוב . טיב לקה

 אני לחרבן ופ״ח אלף שהיא תת״ן אלפים
 בינות* ז״ל הגדול אליעזר רבינו של בנו טוביה

 כי גלותנו אורך על לבי ואתנה אלהינו בס׳
 תלוי הדבר ואין הקיצים כל וכלו יד אזלת
 בזמן היה ולפ״ז .עכ״ל ונו׳ בתשובה אלא

 אסתר ומדרש רות מדרש וסיעתו־וחיבר חדי״ף
 בספריו אלקבץ בן סהר״ש הרב מדבריו הביא

 הלוי מנות וס׳ רות על ישי שרש הקדושים
 בשם טוב לקה אותם ומכנה אסתר על

.טוב לקח שהוא לפסיקתא העיקרי

 מצאתי בפיורינצי הדוכום של ובביבליאוטיקא
 שמות בראשי׳ על פסיקת׳ קרוע בלוי בס׳ ישם

 )עיין בשה״ג כתבתי וכבר .ישן בקלף כתוב
 פסיקתא דאיתי כבר הקדש דבעיר לעיל(

 המש על גט וחיבר .ב״י שמות מבראשית
 וכבר . הלו* מנות בס׳ שנראה כמו מגלות

:טוב לקה הס׳ ששם זימני כמה כתבנו

 טוביה מעשה חיבר הכהן טוביה מה׳ ]ה[
 טוב ברכת המחבר הרב הגאון של בנו והיה

 )עיין ב׳ במערכת לעיל כתבתי כבר )כאשר(
 מיוחסת ממשפחת היה והוא .בח״י( עוג ברכת

 בחצר שם לו והי׳ .איסקדיב״י מאגו הנקראת
 ועלה . ברפואה מקושטנדינא המלכות

 כבוד מנוחתו והיתד. בזקנתו עה״ק לירושלים
 שהתחיל בכ״י ראיתי ובקטנותי . תפ״ט שנת

 להרב שיבה זהב ספר על וטריא שקלא לחבר
: ז״ל אלגאזי מהדא״ש

 הגדול הרב תלמיד הלוי טוביה מה׳ ]י[
 סאגיס שלמה מה׳

 . דרושים טוב חן כפר חיבר זלח״ה
 בספר מהרימ״ט התעודה לאבי עיני וראתה

 להחכם •ראית• כתב שדה ה" פרשת דרשותיו
 הלוי טוביה כמה״ד בתור׳ובמצות עמית השלם

 האמת אהובנו שהוא ועם וכו׳ שכ׳בספדו נד״ו
 טוב הן בספר ושם .וכו׳ אצלנו יותר אהובה

 משם נחמדים ודרכים פירושים הרבה מביא
:זלה״ה רבו

 הדמ״ח אב• מטרליטולא טודרוס רבינו מ
 הקורא כמ״ש אבואלעפיא ומכונה

:ע״ב י״ט דף
 הרמ״ה שיל אחיו בן טוררום הבינו ]״[

 הרב הזכירם יבמות חידושי חיבר
 בכ״י ראיתים ז׳.ואני סימן סוף ה״מ מהריק״ש

ג חששי לאלף מ״ג שנת ונפטר מאד ישן

ר

 מהד״ר )עיין בברך חיים יאיר מהר״ר ]א[
: יאיר( חיים 1

 מזכירו .מאיד דבינו הרב בן יאיר רבינו ]כ[
: רי״ח שבלת ה״א הלקט בשבלי

 נבחר כסף חיבר פינטו יאשיהו מהר־ר [4

 כסף חיבר ונדפסתועוד צרוף בסף מזוקק כסף
 נשים דיני קצור כסף קבוצה איכה פי׳ נמאס

 על עינים מאור וחיבר כ״י כש״ע וממונות
 איזה ויש • נדפסו ולא שו״ת וחיבר יעקב עין

תשובות



כז גדולים מערכת
 יד ובס״ס מהייט״ץ בשו״ת מהרב תשובות

:חתנו ויטאל ומהר״ש ח״א א״ה אהרן
מה׳ )עיין טיאן• הנקרא ידידיה מהד״ר ]י[

: ווייל( נתנאל

 מנורבירק ישראל בר ידידיה רביגר ]ה[
 סימן ד״ם מהרם בתשובת הובא

:י״ג סי׳ וד״ק
 בנו ליב מה׳ )עייי הבוץ ידידיה מהדיר ני[

אפרים(. שעד הרב 'של

 )עיין מנררצי שלמה ידידיה מהדיר ש
. בח״ב( שי )מנחה

 ה׳ באות כתבנו כבר גאון יהודה רב ]ה[
 דאיכא בח״ב( גדולות הלנות )עיי!

 . גדולות הלכות שחיבר דאמרי מרבוואתא
 הלכו׳ דחיבר אומרים ה״ג ח*בד ד״א והסוברים

 והיה הוה נהור וסגי . קבצם ומה״ג פסוקות
:תקט״ו אלפים ד׳ בשנת

 . דאדם עילאה זיהרא משיש הוא כי זל״ל מהרח״ו כ3וכ

 נושן ישן כ״י בספר וראיתי .דוד בצמח ועיין
 בשנת והי׳ בגמר׳ ופרקי-ם סוגיות כמה שכתב

 גימ״ל מערכת ריש ועמש״ל .תצ״ט אלפים ד׳
: בח״ב. גמרא ;עיין

.הרמב״ן( ועיין יהודה רבינו ]ע[

 תשובתו הביא איסקירא יהודה מהרי׳ר ]י[
. מ״ח סימן רוכל אבקת בספר

 הרב הוא ז״ל אלגאזי יהודה מהר״ר ]יא[
 הלכות גופי הרב הביאו המפולפל

 מהרב פלוגתיה בר שהוא שם וכתב ט״ו דף
 ז״ל שיגוביא די בנבנשת משה מה׳ זקנו אבי
 יש בראשו ישנים שפתי דובב ובספר .ע״ש

 מהר׳ים הרב עם מהר״י מהרב וטריא שקליא
: עיש הנזכר

 ד״ה הרי״ף )עיין אלמדארי יהודה רביגו כ[י]
: וכו׳( הדורות גאוני שהרבה ודע

 רבינו )עיין הנשיא אל£בר יהודה רבי ]יג[
. קמחי( דוד

 ממודיגא אריה יהודה מהדיר ]יי[
 ומשודר מדקדק וו־ניציא מרבני אהד

 יעקב עין על תום׳ יהודה לחם בית חיבר ודרשן
.ומפתחות מדרשות חבורים ויתד

 נא יחוכחתי־ עצתי כל ותכיעו צחיח דרך דרש הוא אף
 היה הוא * ואלחפדעו והכמו מיסד שמעי וכתיב י אביתם

 לזלזל רשאי במעיתיוהוא אחד חכך הונה כשאדם כי אומר
 תעשה מת לו יאמר מי ואין ולאבדו ולהשליכו ההוא בחפץ

 חשוב אדם אם אן ־ במעי״ה חייש ולא •יא כספו בי

 במפן לזלזל רשאי המקבל אין במתנה הפץ לחבירו נותן

 כבור ומשוס י הנותן לכבוד מגיעים הדבי־ים כי כחפצו
 כפי גוברין כהלכת ההוא בחפץ להשתמש צריך הנותן
 בפי הן אשר הרואה ואנכי י שבפנים בשלם המפץ מהות

 על שם איש ואין תוכחתי מבזים ואתם יום יום תוכחות
 מל שכר לי קובעים שאתם כיון כי הדברים ונראין ־ לב

 שאני התוכחות קונים שאתם בעיניכם נראה א״כ הדדשיח
 קניתם כאלו הו״ל כן כי והנה אליי בא כספכם כאשר דורש
 עצתי כל ותפרעו וז״ש י ולאבדו לשברו אתם ורשאים חפץ

 ובכסף והתוכחות הדרשות שהם עצתי על פי־יע״ה ניהנה
 אתם כי אביתם לא תוכחתי כן ועל אותם קניתם מלא

 אומר אני לכן י רצונכם לעשות שקניתם בחפץ רשאים
 לכס נות| שאני ונמלא מאומה תתנו לא ולהבא מכאן
 ולא יפות פנים בסבר לקבלם וצריך התוכחות אלו מתנת

 וחכמר מיס' שמעו וז״ש ־ מתנה שהם מאחר לבזותם
 חפרער ולא תפרע״ו ואל לקיימו ושתחכמי שהקכלוהו

 נחו׳* דרך דבריו המהיאלו נתוני׳ נתוני׳ לכם ותיו תדרשו׳

 דרכיו יודיע הנז׳ להרב בכ״י יהודה חיי ס׳ ראיתי
 לטוב הן חייו בימי עליו העובד כל שם שכותב

 שהוא הנז׳ הרב כתב פרטיי דבר לכתוב וראיתי למוטב הן
 ששכנתו מקרה ויקד • בגלגול מאמין היה לא בתחנה

 בחולאים הילד חלה ללידתו חדש בתיך וכמעט בן ילדה
 והיא קלו הניע ללידתו חדשים ששה ולסוף שונים קשים
 ודברי פסוקים שיאמר הנזכר להרב קראה ושכנתו ־ גיסס
 הלך והוא י באיטליא המורים כמנהג נפשו בלאת תורה
 מזמורים איזה וקרא גוסס והיא ורע מצטמק הילד וראה

 ויצאה אחד ה׳ ה״א ישראל שמע ואמר עיניו פתח והילד
 האמין והלאה ההוא ומהיום י פלא והוא באחד נשמתו
 תדיר חולה חדשים ששה בן ילד ראה בעין עין כי בגלגול
כלר שמע פ׳ שפתים בבטוי כגדול אומר והוא ורע פלטמק

־ הנז׳ בס׳ בכיי שראיתי דבריו ע״כ י ים בקול

 יעבץ(: ברזילי מ׳ אשכנזי)ע״ן יהודה מה׳ ]טי[

 של )גינו אשר בן יהודה מהר״ר ]טז[
 : בסמוך( )עיין הרא״ש(

 וחתנו אחיו הרא״ש בן יהודה רבינו ניז[
 • הטורים בעל יעקב רבינו של

 אמשטרדם דפוס ל״ב בדף יוחסין ם׳ וכתב
 יהודת רבינו עצמם הרגו צרה שבזמן
 בעל יעקב רבינו אשת וחמותו ואשתו

: בטוליטולה הטורים
 יכול שאינו דירא דהיכא מרדכי משם יוחסין ס׳ הביא ושם

 מההוא ע״ז חזקת ראיה לו שיש וכתב וכו׳• לעמודבנסיון
 באשכבתיה להזדמן זכה שלא על מהגג עלמו שהפיל כובס
 הנושא־ פ׳ העה״בכמ׳ש לחיי שמזומן קול כה ויצאת דרבי

 הכית כדק בס׳ דמרן ואף : עש״ב יוחסין ס׳ הרב עכ״ד
 בחי" להריטכ״א ראיתי י איסרין דיס כשכ קניז סי׳ י״ד

 וגדולי זקן הורה שכבי וכתב ר״ת משם שתתיר י״ח דף ע״א
: עש״ב למעשה הלכה המירו ליפת

 כתב הנושא פ׳ סוף לכתובות בחידושיו ומהרימ״ט
 על היינו עצמו שהפיל קצרא ההוא דטעס

 מקובלת בשיטה בצלאל מהר״ר לויוכ״כ ונרצה שית שחילל
 - ע״ס בירושלם קלונימוס רכינו מפי שמע שכן וכתב שם

 ומהאן



י מערכת
 עונומיו לכפר חשובת משוס דכאני ראיה קלח ומכאן

אלעזר ור׳ בביר נרורוס איש ריקים וכעובדא 1

 ב״ר סאר ביפה יפה מהר״ש אכל דע״א־ פ׳ק דורדיא ן5
 והרב עש״ב חשוכה משום וכו׳ רשאי דאינו כהב ס״ה פ׳

 אחד ומיהו • עש״ב דכריו דחה ק׳א סי׳ ח״ב יעקב שכוח
 ויש •פה מהר״ש לסברת מקום דיש יראה בעיניו הרואה
 דהוא יפה פהר״ש לדעם דאף נראה ומ'מ • בעדו להלין
 בכלל אינו אבל לחוד איסורא היינו דמכם אס אן שכלל

. כנ״ל וכו׳ עליו מסאבלין שאין לדעח עצמו מאבד

 עובדא דהאי שם יוחסין ספר הרב ומ״ש
 נראה קרא שנת היה יהודה דרכינו

 נפטר כתב ע״ב ק׳ כדף עצמו והוא ־ ט״ס דהוא
 בסמוך ושם ־ ק״ט שנת הרא״ש כן יהודה ד,״ר
 דומה גדול הכם אשד בן יהודה ה״ר נהרג כתב

 חקות ס׳ ועשה התלמוד כל יודע לאבותיו
 אל השנה ,סי וכו' הרא״ש של נינו הוא שמים
 מזרע יהודה ה״ר דזה ונראה י עכ״ל קנ״א

ועמ״ש י הנז׳ הרא״ש בן ואינו חרא״ש
:לדרך צידה בהקדמת

 מחזה )עיין ברטון די יהודה מהר״ר ]יח[
:בה״ב( אברהם

 לו יש בולאט בן יהודה מהר״ר ]יט[
תם אחלי כס׳ תשובות הרבה

 שבס׳ יהייא ן׳ תם למהר״ר תשובות שהוא
 ושאר ל״ח וסי' ז׳ סי׳ ועיין .ישרי׳ המת

: מקומות
 זרע בס׳ תשובתו ביטון יהודה מהר־ר ]כ[

כ״י: אנשים
 )כי׳ הרופא בניסן ב״ד יהודה רבינו ]כא[
 מסראני(: שלמה רבינו ־ הרופא אברהם בר׳ לדקיה יבינו

 אלכרצלוני ברזילי בן יהודה רבינו ]־כ[
 ראיבן בר יצחק רבינו תלמיד

 כמ״ש העתים ספר חיבר * חרי״ף שבזמן
 פוף ח״א והרשב״ץ • קויא היה ס״ם התוספות

 העיטור והרב ספרים עוד שחיבר כתב ט״ו סי׳
:סתם המחבר הרב עליו כותב

 חיבר אלברצלוני יאודה ר׳ הנשיא הרב דבינו
 דרך התלמוד בכל ונכבד גדול חבור

 מני ורחבה מדה מארץ ארוכה ופסק פירוש
 והוא למישור ומעקשי׳ לאור חשך שם ים

 כתוב הזה כלשון • העתים ספר המחבר חרב
 הלז הגאון וחיבר • נושן ישן כ״י קדמון בס׳

 שטרות ותקין נשים בדיני בשר שאר יחוס ס׳
סי׳ ח״א כתשו׳ הרשב״ץ כמ״ש ונכבד הגדול

:לעיל ורטזתיו ט״ו

גדולים
 מנטובה בק״ק הי׳ בריאל יהודה מה׳ ]כג[

 של דינו מבית והיה הרועים אביר
 ר״מ היה ואחריו ־ זכותו מהר״ם הגדול הרב
 שחשקה ושמענו ־ מנטובה בק״ק שס ור״מ

 איטליא ערי בכל שמו 'וגדול בתורה נפשו
 וס׳ צדקה שמש בס׳ תשובותיו תראה כאשר

 כללי ונדפסו עצום מדקדק והיה יצחק פחד
:ז״ל לחרב הדקדוק

 מסורס )עיין גדליך לבית יהודה מהתר ]כד[
:בחייב( ירושלמי

 )ע״ו סמרוויקוס גיארן בן יהודה מר ]כה[
:גליל( בן יוסף ע׳

 הובאה ויתא ן׳ יהודה מהר״ר ]־י[
 אבקת מרן בשו״ת תשובתו

 תשובתו על השיב ז״ל ומרן ציט סי׳ רוכל

• ? ומיבם
 בעיר רב היה חאבילייו יהודה מהר׳ר ]״[

 בס׳ תשובות לו ויש אמוץ נא
 נזר ורדים גנת הרב לו וקורא ורדים גנת

 ת״ו הברק לעה״ק עלה זקנתו ולעת החסידים
 מפדישותו ענינים כמה ושמענו לראש והיה

 • א״ח ש״ע על הגהות מכ״י וראיתי • וקדושתו

 :בח׳ב( הדש זהר )עי׳ ״הסיד יהודה הרב ]נח[

 ס׳ שהיבד החשיד יהודה רבינו ]־ע[
 בעל הזקן ד״י תלמיד החסידים

 רי״א בעשין כמ״ש שלהסמ״ג ורבו תוספות
 במערכת לעיל בזה כתבנו וכבר ע״ד־ רכ״ג דף

 • בח״ב( חסידי׳ ספר )עי׳ בס״ד ז' אות החי״ת
 ברכה מהזיק הקטן כספרי צעיר איש ואנכי

 הרבינו שאפשר צדדתי ד׳ אות נ״ה סי׳ י״ד
 הנז׳ ש ,מפארי' יהודה דבינו הוא החסיד יהודה

 לזה הוכחה קצת ויש ־ שמואל( כר הזק ר״י )עי׳
 זרוע אור משם כתב שעה כל ם׳ דבמרדכי

 ספארייש• יהודה רבינו ע״י מים יוצק כשהייתי
 זרוע אור משם כתב דברכות פ״ק ובמרדכי

 • ע״ש אברהם ומה׳ החסיד יהודה רבינו מורי
 הוא החסיד יהודה הרבינו קצת משמע ומזה

:מפארי״ש יהודה ובינו
 סהר״י מ״ש נגלה מבואר בזה אנחנו כנים ואם

 חוא ידוע שהרי וז״ל צ׳ שרש קולון
 שהרי זרוע אור להד״י הרכה קדם שחרמב״ם

 רבינו של תלמידו היה זרוע אור יצחק יבינו
 קדם הרמב״ם ואלו וכו׳ מפארי״ש יהודה

לרב



י מערכת
 ־ דף הדורות קורא ובס׳ י עכ״ל יהודה לרבינו

 קצת ויש וז״ל מהדיק״ו דברי על כתב ע״ב כ׳
 יהודה לדבינו קדם שהרמב״ם במ״ש תימא

 תם רבינו בזמן היה הרמב״ם שהרי מפארי״ש
 יהודה והר׳ התוספות לבעלי ראש שהוא

 בע״א נזכר שהדי התום׳ מבעלי הוא מפארי״ש
 תהלת בזמן היה הדמב״ם דם׳׳מ ונראה • כ׳ דף

 היה מפארי״ש יהודה וה״ר התוספות בעלי
 יהודה דה״ד דאמרן מאי ולפום * עכ״ל אח״כ

 יפה עצמו החסיד יהודה רבינו הוא מפארי״ש
 שהרי קדם־ דהרמכ״ם בפשיטות מהריק״ו אמר

 הדמב״ספ״א לשון מעתיק כ׳ סי׳ בס'חסידים
 מזכיר שאינו והנם ־ תשובה מהלכות ופ״ב

 ולא ממנו מועתק שהוא ידוע הדבר חדמב״ם
 ומ״מ ־ מרז״ל הם שהדברים כיון להזכירו חש

 כלוט׳ ההסיד יהודה לרכינו קדם שהר״ט ניכר
 מסדר אמנם ־ שנתפשט קדם הר*מ שחיבור

 מפאדי״ש יהודה וה״ר נראהשהרמבים זטנים
 שהבור אלא ־ בעולם אחת ישיבה להם היה

 במערכת מתפשט.ועם״ש היה כבר בחייו הר״מ
 :בלו״ב( הוספו׳ ועי׳ • פ׳ אות )צ״ל י״א אות תי״ו

 כלל כדבר להסתפק יש לא דדינא ואעיקרא
 יצחק לרבינו הרבה קדם שהרמב״ם

 זרוע אור יצחק ורבינו הסמ״ג שהרי • זרוע אור
 והסמ״ג ההסיד יהודה רבינו תלמידי שנים

 מסדר וגם • כידוע הרמב״ם על ספרו יסוד כנה
 שנת לשמים עלה דהרמב״ם מבואר זמנים

 :חששי האלף בתהלת היה ודסמ״נ תתקס״ד
 תחלת הי׳ דהרמב״ם הדורות בקורא ומ״ש

 מפארי״ש הר״י היה ואח״כ התוספות בעלי זמן
 התום׳ זמן שמתהלת מאד פשוטים דברים הם
 מערכת בנדפס כמ״ש רבות שנים היו סופן עד

 זוכר היה ואלו ־ בה״ב( הוספות )עיין בס״ד תי״ו
 הר״י הזכירו ששם בע״א שמהתוספות

 י״ב בשנת שהיו ם׳ בדף מוכח מפארי״ש
 • ולתרץ להקשית צריך היה לא חששי לאלף

 הוספו׳ )ע׳ בס״ד התי״ו מערכת בנדפס ועמ״ש
 התחלת בזמן היה לא שהרמב״ם אלא • מז״ב(

י : היטב ודוק ממש התום׳

 מפארי״ש יהודה דרבינו דכתיבנא בהאי אמנם
 לי נתברר לא החסיד יהודה רבינו הוא

 פי׳ מהרש״ל בתשובות שראיתי מסתפק ואני
 לפניו שמשו אשר ד״י דתלמידי שכתב כ״ט

בח גדולים
 ־ מפאדי״ש יצחק בר יהודה רבינו חךמינייהו

 החסידים ס׳ שחיבר החסיד יהודה רבינו ואלו
 שם גם ־ ונביא החסיד שמואל רבינו בן הוא

 דרכינו כתב הנז׳ מהרש״ל תשובת בסוף
 משפיר״א חיו בנו החסיד יהודה ורבינו שמואל

 אמת הן • ד״פ מהר״ם תשובות בסוף וכ״כ
 החסיד יהודה דרבינו כתב יוחסק ס׳ דבסוף

 • הכבוד ספד ועשה ד״י תלמיד יצחק בר
 לס׳ שרומז חסידים בס׳ שראיתי וכמדומה

?”ע) בס־׳ד חי״ת מערכת בנדפס ועמ״ש הכבוד
:כח״ב חסידים ס׳

 :בח״ב( היטב באר )פי׳ טיקטין יהודה מה׳ ]ל[

 מהר״ם יצחק בר יהודה רבייו ]לא[
 משמר דינים מביא ריקאנטי

 ד״ד וסימן קצ״ט סימן ומהם דרכת* בכמה
: דט״ו וסי׳

 הירושלמי פי׳ יקר בר יהודה רבינו ]לב[
 סימן בתשובה הרשב״א כ״כ

 כנראה הדשנ״ץ ביד פירושו והיה תקכ״ג
 במשנת ס״א דף פ״ה אבות מגן בס׳ ממ״ש

:הסנדלר יוחנן דבי

 מרבני אהד הכהך יהודה מהר״ר ]לג[
 מבית ת״ו ירושלם עה״ק

 גדול הבור חיבר הדש פרי■ הרב של מדרשו
 ממנו הדושים וקצת • כ״י וראיתיו הרמב״ם על

 מהר״א לחרב המשנה מרכבת בספר מביא
 גנת בשו״ת הנז׳ הרב והוזכר נר״ו אלפאנדרי

 כהונה בתי ובס׳ אברהם ודע ושו״ת ורדים
י להפר״ח חיים מים ובסוף

 הג״מ )עי׳ טנוגי כהן יהודה הרב ]לי[
:הכהן( ישמעאל 1

 ה׳ )עי׳ דגמ״ה תלמיד הכהן יהודה ר׳ ]לה[
במ״ב(: דינים

 :בחייב( מיס: ס׳ )עיין בליץ ן׳ יהודה מה׳ ]לי[

 והיה עצום משורר הלוי יהודה רבינו ]לז[
 בדבקות ה' פני נכה שירותיו אומד

 נמרצות ותשבהו׳ משירו׳ ספר ׳ וחיבר נמוד
 הכוזרי פ׳ העתיק והוא ־ ומליצות והלצות

 ן׳ מהד״י דבינו בזמן אנדלוסי והיה הידוע
 ד׳ החדשות בתשובות הרךב״ז כמ״ש מיגאש
 מחזור ובמהזורנו * תקל״ב פי׳ פיורדא

 להרב פיוטים כמה מוצא אתה שם הספרדים
 מדבש מתוקים נאה ושיחה עריבה אדש הגז׳

לדבר



מ^רס~
 ראה הוא אף • נכוחות בארש צחות לדבר

 זכור לשבת המתוק' מאמר שבחשפר והתקין

 שמו ההם ראשונה הא״ב ואחר • כמוך מי
 ברבי הקטן הלוי יהודה אני החרוזים בראשי

: הלוי שמואל
 תשובתו הובאה ליאון יהודה מהר״ר ]לה[

 י״ד פי׳ ח״ב משה פני בשרת
 ע״ש: תשובתו בדברי וטדי שקיל המחבר והרב

 מהר״י תלמיד לירמא יהודה מהר״ר לט[1
 הרב שמחה מה׳ ותלמידו באפן

 •צאו ולא הבורי׳ כמה חיבר . הגיטק שמות
 :יהודה׳ בית פליטת שו״ת קצת אם כי לאור

 הרב של אביו לנרא יהודה מהר״ר ]יי[
 לאביו והזכיר האגור פ׳ המחבר

 ד׳ ופי׳ א׳ סימן ומהם מקומות בבמה בפפרו
 ופי׳ השס״ג וס׳ תקייט תקי״ח תקי״ז ופי׳

:שפ״ג אלף
הזקן הכהן מאיר בר יהודה רבינו ]מא[

: הגולה( מחור גרשון רבינו )עי׳

 מחר״ם הגאון בן יהודה מהדיר ]מב[
 מור״ם עם וטרי שקיל מפאדובה

 משיבו ומור״ם קכ״ז ופי׳ קכ״ו פי׳ בתשובותיו
 קכ״ט פי׳ לו כהב יהודה ומהר״ד קכ״ח פי׳

:ק״ל פי• וע״ש

מצליח בכ״ר מהללאל יהודה מהר״ר ]מג[
: במ-ב( ישראל נצח )עי׳

 :באה( יעקב מ׳ )עי׳ מילר יהודה מהר״ר ]מי[

 קצת נדפפו מעץ יהודה מהדיר ]מה[
 תשובות עם מתשובותיו

 ודידא״ם ־ הדא״ס בזמן והיה מפאדובא מהד״ס
 להרב ה׳ חסדי בהקדמת וכתב • לשבה מזכירו

 בן מינק מהד״י הגדול להדב שראה סהד״ייעבק
 : ע״ש החמה ברכת ובירך שעלה שנים מאה
תשובה לו יש מסערד יהודה מהתר נ״ו[

 כ״י מצרים רבני בתשובות כ״י
:כ״י אנשים זרע ובם׳

 אלבוטיני משה בכה״ד יהודה מהדיר ]מז[
 אישות הלכות על פי׳ היבר זצ״ל

 שנת ירושלם בעה״ק מהדמב״ם גירושין וקצת
:נושן ישן הזה הפי׳ בכ״י וראיתי הרע״ט

 יש נו מפא משה בב״ר יהודה מהדיר ]מ"[
 רווינו במקור, תשובות כמה לו

למהר״ם הבית שלום פ׳ בפיף תשובה לו ליש

:כ״י ז״ל קאזים
לי־ב(ח'"י יהודה מהדיר ]מט[

דק"ק אב״ד ניפן בן יהודה מהר״ר ]־[
 : בח״ב( יהודה ביה )ע׳ >ל*ש ק

 : בח״ב( מגדנים )עי׳ הנשיא יהודה רבי ]נא[

 רש״י של התנו נתן בר יהירה רבעו ]נג[
 מביא מבית פוף לפרש שהשלים

 ה״א הלקט שבל• בפפי משמו פעמים כמה
: הלכו׳ פפקי לענין דבריו כ״י וה״ב

 כבוד כפא חיבר לבאס יהודה מהדיר ]נג[
 סופדים כלה קטנו׳ ד,מסכתו׳ פי׳

 בידי וישנו ארק דדך כבוד כפא ד״ת אבלות
 אבי גאלנט• יונתן מה׳ הרב עליו והפכימו בכ״י
 מהד״ש של רבם שאראף וסהד״י המגן הרב

 ומהר״י הזקן אלגאזי ומהד״ש והפר״ח פדימו
 גרשון דוד מה׳ והרב ויטאל ׳ש ומהר האבילייו

: מצרים רבני ושאר דושיד רב
המסכתו׳ אלו כי רב דבי לתלמידי אודיע ואגב

 בפוף הדמב״ן כמ״ש שבעה הם קטנות
 ובמס' וז״ל ישנה אבלות בענין האדם תודת ם׳

 ומפתברא וכו׳ קטנות מסכתות משבעה סופרי׳
 ונראה • עכ״ל תניא מנהגי מכילתא דהך

 שמחות סופרים : אלו הם מסכתות דהשבע
 ע״ש כ״ה דף בכתובות רבתי אבל הנקראת
 רבא ארק דרך ־ כלה מקובצת ושיטה ופירש״י

 מס' ראיתי ועוד ־ נדפסו ארבעה וחני וזוטא
 דאסודי פי״ג עז מגדל הרב והזכירה כ״י גרים

 הזכירה כותים ומם׳ ישראל ארק ומם׳ ־ ביאה
 ע״ג קלט דף מציעא במקובצת הובא הרמב״ן

 משבעה כותי׳ במס׳ בחיצונה מצאתי וז״ל
 דבצרי מבואר והרי ־ ע״ש וכו' קטנות מסכתות

 חסורא וכן י מהנזכר מסכתות שלשה לן
 קדשים מסדר מערבא דבני תלמודא מחסרא

 הראב״ד מדברי שנראח כמי לראשונים שהיה
ם׳ המגיד והרב ו׳ דין דבכודים פ״ב בהשגות

:ח״י דין דמכירה כ״ז
 דהי״ל מוכח היד לס׳ חרמב״ם מהקדמת נס

 שאין סד, התורה ע״ס משמות מכילתא
 קצ״ד לאוין דחיי דינא דרב על וקיק • בידינו
 תניא וצ״ל הוא ט״ס במכילתא תניא שכתב
 הספר למחוק צריך הרב היד, ולא ־ עכ״ל בספרי

 מגדל הרב וכ״כ ־ מכילתא הי״ל דהדאשונים
 פ׳דביי׳ובספדי: דאי׳במכילתא ההוא בדק עז

יק



י מערכת
 אינו שבידינו תנחומא דמדרש זאת מודעת וין

כמו לראשונים שהיה ד-תנחומא מדרש
 ובפרשת בהקדמתו יעקב נחרת הרב שכתב

 במעריך לונזאנו די חר״ם כתב וכן • בראשית
 : רז״ל מדרשי כמה לנו הפד וכן ־ ע״ש מ״ה דף

טת )עי׳ דחיאל יהירה מהר״ר ]־י[
: כח״ב( העוזיאל

 הגדול הרב עטר ן׳ יהודה מהר״ר ]־ת[
 פיס בעיר ור״ס אב״ד והקדוש

אחד מרב ושמעתי בכ״י רבה למדרש פי׳ חיבר
: נקיה פלת שהוא הי״ו

 תשמענה אזני נפלאות וכהה מיסיס מלומי היה והרכז״ל
 למתפלל הן פטירתו אחר וגס חי בעודנו תן לו שאירעו

 נפלאי׳י דברי׳ וכיוצא ז״ל הרב כשס לנשבע הן מצבתו על
 האלהיס איש היה כי המערב חכמי קרישי רבנן מפי ושמעתי

 י מהקהל הספקה קבל ולא תורה בכבוד נהנה ולא קדוש
 והיה ולילה יום שס שנשאר ונילולאחר א-יוח לגוב והופל־

 שקר על והנשבע בו אדם כל נשבעים והיו גדול• ה׳ קידוש
 כי ואף חי בעודנו ת; ונדעם שמענו נפלאות ועוד ימות
 לעיל• ועיין זי״ע סנצב״ה מצבתו על למשתטח מותו אחרי

 בח־נ(: יהודה בית )עיין עייאש יהירה מה׳ ]ני[

 בח״ד הביאו עלוש .יהודה מהר״ר ]־ז[
 סי׳ הראשון טור סהתשב״ץ

: כ״ה וסי׳ י״ג
 יכינו )עיין "ש מפארי יהודה רבעו ]נח[

: החסיד( יהודה

 : בחיב( לבנון פרח )עי׳ פרץ יהודה מה׳ ]־ט[

 קוררובירו יהודה מהדיר ]ס[
 ורדים גנת הרב תשובתו הביא
• ח׳ סי׳ ד׳ כלל א"ה

 קלונימום בר יהודה רבעו ]שא[
 כמה לו ויש הוזכר משה בר

 ק״ח ובסי׳ כ״י ח״ב הלקט שבלי בס׳ תשובות
 רבינו והשיב קלונימום בר דוד רבינו שאל

 יש בח״ב ע״ה ובסימן קלונימוס בר יהודה
 יהודה מני בחתימה שם וכתב ארוכה תשובה

 מאירו׳ בהיבות בשלומך השואל קלונימוס בד
 ודמלהיבו׳ המשדפו׳ שבינינו פליאות ואהבות

 קרים נהלים יכבום לא אשר הקרבים תוכי
 ר׳ לכבודך ואודע המושכים־ ונהרות שוטפים

 שכתבת כמו שעשית* ז״ל משה ב* יהודה
 התירה רבי לפני הדב-ים והרציתי בנשתוונך

כמו אהד לדעת והסכימו ונמנו החכמה גדולי
־ שכתבת•

כט גדולים
 וכמו ללמ״ר ק־׳יף בין וי״ו חסי כצ״ל קלונימיס ותיבת

 ל״ח בסי׳ ח״א שאל חיים הקטן בספרי בעניותי שכתבתי
 בתשובות קלונימיס וכ״כ ־ בס״ד באור־ וע״ש מ״ד אות

 ונ״ע נ״ח ודף ע״ג נ״ד ודף ע״ב ק־״ג דף ד״כ מהי״ם
־ דוכחי ושחר

 כמ״ש הרקה בעל רביגו של אביו שהוא ודע
 לחכמה מצרף והביאו עצמו הרקח הרב

 הקטן אלעזר אני שכתב מכ״י ע״ב י״ד דף
 קלונימו׳ בר יהודה מורנו מאבא תפלו׳ קבלתי

 רבינד בן יהודה רבינו בן משה רביגו בן
 קלונימוס רבינו בן משה רבעו בן קלוגימוס

 הרב ומסתמא * עש״ב וכו׳ יהודה רביגו בן
 שואל היה והוא הרקה רבינו של אביו היה הזה

מהר״ם בפסקי כמ״ש אפרים מרבינו שאלות
• קצרתי כי ידוק נ״ח סימן ריקאנטי

 בח״ב( ואם אב )עי׳ קריש בן יהודה ר׳ ]סב[

 מהר״ש תלמיד רוזאניס יהודה מהר׳ר ]שג[
נכד מטראני ומהר״י חלד•

 רוזאניס אברהם מהר״ר הרב חתן מהרימ״ט
 למלך- משנה וספר דרכים פישת חיבר • הזקן

 לימודו וסדר תורתו גדולת תוקף שניכר ויותר
 בו מדובר עוד • הנוראים בספריו ובקיאותו

 וענות ובקיאות חכמה ידות עשר נכבדות
 והרב י ונדעם שמענו אשר עניניו ורבו גדולה

 ששמע כתב י״ד ס״ק פ״ד בסי/ תואר פרי
 יעמד לבל בחייו חבורו להדפיס רצה לא שהרב

 עליו שהשיג ויחשוב דבריו בכונת ויטעה ח•
 אשר לפי כתב הנז׳ החיים אור והרב • עכ״ד

־ זצ״ל הוא שמע
 קושטנדינא רבני מזקני נאמנה ידענו אמנם

 הן הרב הדפיס שלא שמה שידעו יע״א
 באמת הקבועה הענוד, רוב לפי היה חי בעודנו

ועלה ־ רבנן לפום זה יתן מה אומר ודיה בלבו
• תפ״ז שנת ימים ושבע זקן לשמים

 ס"■ על ימעלה כותב היה הנז׳ הגדול שהרב נודע ד^0
 מהר״ר והמסדר ־ סימנים עפ״י נפרדים עניניס

 לנתחיו אותו ונתח ידיו את שכל זלה״ה כולי יעקב
 בגליונוס מצא אשר כל סדר גס ־ הרמכ״ס בסדר יסדיו

 מלאכה לעשות שהגדיל היות ואס י בספר ונכתב והגהות
 המלאכה לגודל מ״מ י נמטייה אפריון נאה בסדר וחכמה
 בסון גרגיר איזה השאיר הטורח ודוב ואיכות בכמות
 שדמה ח׳ דין מבכוריס פ״ט נדבי זכר ־ הקדש מלאכת

 שיין דלא אלא עצומה קישיא לקושייתו ב״ח דברי׳היב
 יסכן אם עיניו יפקח דהמעיין באופן בזה וכיוצא שם

 • הרב על הקשת תדבר הוא הסדור שמחמת
קצרי"• דברי׳ איזה שיש מקומות שבכמה אדרש זאת

בס׳



מערכת
 על להשיג בשוקף כשכומב וכפרט מש״ל יס׳

 ־ הרב מחורש ואינו עלה חשים הר לאו זה כל האחרונים
 והרב רוזאניס מהר״א ההיו מר הרב דברי הן הן דר!

 כולי מהר״י ומצאם בגליונוח חמיו מר דברי העשיק
 מפום קבלחי וזה • היא דיליה דשורה והשב ידו מכשיכש

אחרים־ כספרים כהה יד ידי מצאה וכיוצא ־ קרישי יכנן
־ זו כה^רה ודי

 משנה המחבר הרב עזנו גאון רוזאגיס מהרר״י
 חדש בס׳ ראיתי דרבים■ ופרשת למלך

 זה הקל״ה שגת דאדר בפרנקפורט שנדפס
 היה מי נסתפק שבהקדמתו יופי מכלל שמו

 הרב או אלשיך מהר״ם הרב אם בזמן הקודם
 וגם לחכמים ששאל וכתב רוזאנים מהר״י

 קודם מי מצא ולא פשפש הדורות בסדר עיין
 אלשיךהיה מהר״ם דהרב פלא והוא * ע״ש
 קרוב רוזנים מהר״י והרב הב״י מרן בזמן

 ונתתי ונשאתי דברת• הצעיר ואני • לדורנו
 אהדןרוזאניס כמה״ר ה״ח ז״ל הרב של אחיו עם

 בהדיה וטרז ושקלו שהכירוהו רבנים כמה ועם
 נפשיה דנח בהקדמה דרכים בפרשת זכתוב

• הפ״ז שנת בפסה דרב

 הובאה קמהי רפאל יהודה מהריר ]הי[
 תזבשו תשובתו

 קכ״ד סי׳ משיבו וה״ה קכ״ג סי׳ ח״ב משה פני
 והרב דרכים פרשת הרב הזכירוהו הזה זהרב

• ודין דת
 גדול רב שאראף יהודה מהר״ר נסה[

זדהיה מהר״ר תלמיד
 כסא בספר והסכים מצרים בארץ והיה נוטה

 )עיין בנדפס כמ״ש עבאם למהר״י כ״י הכבוד
 גט בס׳ חביב ן׳ ומחרים ־ עבאס( יהודה מהל״ר
 רמלה עיר שם בכתיבת ע״א פ״ז דף פשוט

 חנניה ן׳ מהר״א הרב הדור גדולי ב׳ שהיו כתב
 והלך ־ ע״ש שאראפי יהודה מהר״ר והרב

 ע״ה שהשוחט הרגיש א׳ ובכפר בשליחות.
 השוחט לו ושאל הרבה מצטער הרב .והיה

 חלדה שהיה בנותיו שמתו וא״ל הי״ל מה
 כמ״ש שם ונפטר ליוורנו והלך ? )מ״ל( וכו'

 מהר״ש הרב ותלמידו ־ הדורות קורא בסוף
 רבו משם דרכים רומז תמיד בדרשותיו פרימו
 פריה הרב של רבו היה וגם ־ הנז׳ הרב .והוא

■ זקנים מפי לנו כנודע
 מזכירו הרשב״א של בנו יהודה מהדיר ]סי[

 ברכו׳ על ביי הפרדס בס׳

גדולים
 על החרם בענין ברצלונא רבני עם חתום והוא

 תי״ג• סימן הרשב״א בשו״ת אשר הפלוסופיא

 הספרדי שלמה בן יהודה ר׳ החכם ]סז[
 הריזי-)עיין בן הידוע

• בח*ב( הלמב״ם כל המשנה פי׳
 וחומים אורים )ע-ין יונתן מהדיר הגאון ]סז[

 בח״ב( כהן תקפו קצור
 עירובין שפי' הכהן יהונתן רבינו נסע[

 כתבו הרי״ף מהלכות
 ובתשובת הרמבים־ ובזמן לוניל מחכמי שהיה

 סימן פוף ומהם דוכתי בכמה אלשקר מהר״ם
 ובדפוס ־ הרי״ף כ^הלכות דפי׳ נראה ס״ח
 ראיתי הצעיר ואני פי׳עירוביץ כ״א יש לא
 ה״א להרשב״ץ דאיתי ועתה ־ כ״י מציעא על
 להל׳ יהונתן רבינו פי׳ שהזכיר קב״ט פי׳

 סי׳ דעים תמים ובס׳ • עיש מריא״ף שבועות
 מסנהדרין• להרי״ף יהונתן רבינו פי׳ מזכיר רי״ו
 חידושים הרבה מביא רעים תמים בם׳ ושם

 • הרי״ףע״ש תשובות והרבה יהונתן מרבינו
 הזכיר שע״ט סימן ריקאנטי מהר״ם ובפסק•

• יהונתן לרבינו תשובות
 והיה מובהק רב קינקי יהוסף ]"[מחריר

 ירושלם בעה״ק
 מהר״א הרב מורנו בזמן הרבנים מכלל תוב״ב
 על ירושלם רבני בהסכמת התום והוא • יצחקי
 שקדן והיה ־ תס״ה שנת פסח הל׳ פריה

 תלמידו כהונה בתי בעל הרב ומורנו בתורה
 ההמב״ס לדעת דאוריית׳ בס׳ עמו וטרי ושקיל
 ואה״ס • הגז׳ הרב למורנו ועד בבית כמ״ש

 לסמ״ג הבור ועשה ת״ו׳ חברון בעה״ק נתישב
 כי ממנו קונטרסים איזה דאיתי הצעיר ואני
 ואני רבות תשובות כתב גם נאבד־ ככולו דובו

 של אחיו בן והיה בכ״י תשובות איזה ראיתי
 ונרול • סופרים אבק המחבר קונקי מהר״א

 לפעמים מזכירו אבואלעפיא מהר״ח הדור
• הקדושים בספריי

 הרב אחי בנבנשתי יהושע מחריר נ״א[
 מהרימ״ט תלמיד כנה״ג

 יהושע אזני חיבר קושטגדינא מרבני אחד
 ונדפסו ־ הירושלמי על יהושע שדה • דרשות

 וכל • עבודה סדר פי' תמה עבודה חלקים ג׳
 ד׳ משו״ת יהושע שעד וחיבר • נדפס זה

בס׳ הם לחרב תשובות וקצת ונשרף טורים
פני



מערבת
 חיבר ועוד ־ מהרימ״ט ובשו״ת משה פני

 בדעת המצו׳ מנין אזהדז׳ ודם המצות משמות
 בשקלא ופירשם ובשיר בשקל ד-ומב״ם

 מזכיר דתיי דינא בספר אחיו והרב • וטריא
 מאמר מלכו׳ לבוש ח־בר ועוד • תדיר זה ספר
 ,מלכו מכתר דוגמא מעין לאלהינו זמרה שבח

 מלכות בחלקו״תשכתר אך ־ גבידול ן׳ מהר״ש
 ולבוש • התכונה הכמת בסדר הודאה נותן

 הרפואה הכמת בסדר השביח השבח מלכות
 היאמר ותכונתו אבריו הרכבת אדם לפעולות

 בצורות הגש״ם ויהי הצוד״ה מכלכל״ת חומ״ר
 תמים מפלאות אומר וגשמ״ו יאורי״ם בקע

 לו שד יהושע ידבר מילי חני כי וכל דעים
 בי חני ראיתי ד הצעי ואני ־ חומד כמין נאמר

אהד רב ביד ומשמרתו לבוש כמו תרי
 ־ ודין דן מהרב קרוב והיה • מקושטנדינא

תלמיד חאנדאלי יהושע מהר״ר ]עב[
 מקרוב ונדפס מהדה״ש

 י הגדולים מאורות בס׳ יהושע פני שו״ת
 מהדח״ו בזמן נון ן׳ יהושע מהריר ]עג[

 צפת בעה״ק רב היה
 משמש והיה מהרח״ו אצל לדמשק והלך

 ועלתה האד״י כתבי להעתיק ותכליתו לפניו
 ויפאל?(• מהר״ח )ע׳ ובח״א המלך בעמק בידו־ע׳

 ־ כ״י ,אנשי זרע בספר תשובות לו ויש
 דרישה חיבר כ״ץ פלק יהושע מהר״ר ]עד[

 על ופרישה
 בא״ח ודרישה י דדם ש״ע על וסמ״ע הטורים

 שנדפס מקרוב שמעתי אבל בדפוס לא ראיתי
 בהקדמת בנו וכתב י רבה אליה ,בם ומזכירו
 והדי״ף הש״ס על הבורים שחיבר י״ד דרישה
 חבורים וחיבר ושו״ת ודרושים ודש״י וסמ״ג
 והרב חדש בית הרב בזמן והיה חכמות־ בשאר
 ר״ת מהרו״ך מכנהו ב״ח והרב י בנימן משאת
 רפ״ך מכנהו צבי נחלת והרב ־ כהן ולה מהד״ר

 נעלם פשוט גט והרב י כהן פאלק רב ד״ת
 כתב כן הנזכר ספרי ריש שכתב זה ממנו

 • עכ״ד רפ״ך משם צבי נחלת וב״כ הפרישה
עצמו פרישה הרב נידו הוא דרפ״ך נודע וכבד

 • וי״ו( באות ולק ,מ )ועיין ־ אהד רב ואינו
 בכל ופרישה לדרישה מזכיר הוא הסמ׳ע כי נודע וכבר

 על דמוסבי זימנין והאחרונים פעמים כמה סימן
 והיחה סמ׳ע כוונח יראה בעיניו בפרישה והמעיין סמיע
 כי הראשונים במ-ק חסרון זה ואין • רהב כיאור לבאר

 אחר עד נדפס ונא אשמהי אשסהויי ח׳ימ של הפרישה
 ונהירנא ־ סמ״ע שנדפס אחר מעה מענה שנה שמונים

 תמ״ה ריהטיה אגב ככ״י זמנינו מרבני לאחד דחזיתיה
 העלם ח״מיוזה בדרישה השגיח שלא כנהיג הרב על יקרא

 אחר והותר שנה חמשים נדפס ח״ה של דרישה בי דבר
 אזני שמעה כאלו קושיות וכמה קיא־ ח״מ כנה״ג שנדפס
 דרכו דפומבדיתא וחריפי דמלבלכי אילני רבנן מפום

 שלא ובחראי קמאי רבוואהא מספרי האחרונים כל קשתם
 ולא ־ קודם שנדפה אחרון רב מסברת או בימיהם נדפסו

 שנדפס לספר, רב זמן קודם שנדפס עם ההוא שהספר ידעו
 למחבר ; כזמן קודם עתה הנדפס הספר מחבר עכ״ז מקרוב

: ראשון שנדפס הספר
 ברכנו כה עד אשד בקירוב שנה חמשיס זה בזה וכיוצא

 חידושי בדפוס עולין החלו יום כיום ה'
 הראשונים ובדברי המקובלות• ושיטות לתלמוד הראשוני׳

 שקלא לעני; הן במראי לרבנן חשובות הכילו׳ ימלא המלא
 הראשונים סברת נגלות בהגלות דינא לענין והן ומריא
 לי קיס לעני; וכן י האחרונים סברת הפך עולם גדולי
 כהכרה לי קיס לומר שאין האחרונים שהעלו דינים דכמה

 הדברים והיו באחד והוא חכר לו מלאו שלא פ׳ הפוסק
 שלפנינו הדור חכמי דייני ודון האחרונים משובת בספרי
 הראשונים חידושי שנדפסו עתה והן ־ האחרונים כדברי

 הפוסק סברת כי מולא אתת שם המקובלות ושיטות
 רולי׳ חברי׳ נו יש יחידאה סברת שהיא סברו שהאחרונים

 דמצי לי הקים דגל עול מיימי לדוכתי דינא והדד בכן
 סברס דהיא ההוא הפוסק כסברת לי קיס לומר המוחזק

: השלשה ואל מכל שנים

 הדברים נשמנו לזמן מזמן אשר עלמו לי קיס ובעליל
 מלה למימר מלי דלא נוהגים היו דבתחילה '

 מרבה שאמה דכל ההוראה פשטה ואח״כ וכיולא לי קיס
 בפוסק ימלא והמלא ־ המוחזק מיד מוליאין אין ססיקוח

 בשינוי הדבר ומלוי כזו ופעם זו כסברא פעם עלמו אחד
 ח״א כח״מ משה דבר הרב במשובח שמפורש וכמו הזמנים

 ללמד רב דבי לתלמידי נלרכיס כילי כיהני וכל ־ ה׳ סי׳

• משנה סדר כילי קש״ה יהודה בני

 פרנקפורט מק״ק אב״ד יהושע מהריר ]עה[
 דק״ק אכ״ד יהושע מ׳ עי׳

• בח״ב( יהושע פני ועיין ־ קראקא

 שרת חיבר צונצין יהושע מהר״ר ]עי[
 ,ס ונרפה ושיטות

 שגת מהריב״ל בזמן והיה לרוב ליהושע נחלת

 ותשובות ־ ג׳ ,פי בתשובותיו וכמבואר הש״י
 סימן מהרש״ל בשו״ת הובאה ,א בסימן אשר

 בתשובו׳ שכנא במהד״ר ישראל ומהר״ר ־ ל״ז
 וטרי שקיל כ״ה סימן החגה״ה בעל מור״ם
 נהלה ובתשובת י הנז׳ צונצין מהר״י בתשו׳

 מהדיק״א מון על כותב טו״ב בסי׳ הנז׳ ליהושע
 פבע• ומהר״ש ירושלמי מהר״א עס וחותם נר״ו

הנד צונצין מהד״י הרב על כותב כנה״ג והרב

מה׳



גדולים י מערבת
 קראקא דק״ק אב״ד יהושע מחריר ■}עז[

 הריף סמ״ע הרב תלמיד
 הגאון ותלמידו ־ השערה אל קולע מופלא
 בהן לשפת• בהסכמתו הרב כמ״ש כהן שפת•

 עם וטרי ושקיל יהושע פגי שו״ת חיבר ־ *"ד
 הרב עם וטרי ושקיל הט״ז והתנו ב״ח הרב

 גבורת אשרבס׳ בשרת שי׳ך הרב אבי מהר״ם
 בעד להליץ •צלמה מגיני ספר וחיבר ־ אנשים

 * מסכתות קצת ונדפסו התום׳ מקושיות יש״י
 והוא ־ בובה צו שהחזיק לש״י שראה שם וכתוב
 יהושע מהר״ר דורנו מופת הגאון של זקנו

 ד׳ יהושע פני שחיבר פרנקפורט מק״ק אב״ד
• הש״ס על חלקים

 דרשו׳ חיבר שועים בן יהושע רבינו ]ע"[
 היה והוא התורה על

 בשלה פ׳ בדרשותיו כמ״ש הרשב״א תלמיד
 רבו והיה י לפסח ראשון ובדרוש ויקרא ופ׳
 ומזכירו לדרך־ צדה בעל זרה ן׳ מנחם הרב של
 דרשותיו ונדפסו י תצ׳ג ס־׳ א״ח בכ״י מרן

 שנת ובקראקא ר״ם לשנת סביב בקושטנדינא
• של״ג

ישראל הה״ר בן שלמה יהושע ר׳ ]עע[
 סונסינו איש -נתן

־ בקו״א( בה״ב גמרא )עיין

 שיטות ד׳ חיבר שפירא יהושע מהר״ר =[1
 ביצה ו״ה פסחים על

 לא אך ־ הגז׳ למס׳ השייכים ושו״ת ומגילה
 דפסחי' קמאי פרקי תדי על כ״א בדפוס ראיתי

 הגז׳ הגאון וכתב ־ להם השייכים שי״ת וכ״ג
 קונטיס תקי״ז שנת בברלין שנדפס בהקדמתו

 יעקב• חק עם גשר סוגית ובכלל שלו הסוגית

 ישראלמהרא״י ׳ייןמאופנהייב)ע יואר ה״ר ]פא[
ן,. ־ י=(במ

 אדם מולרוה )עיין שם בעל לאל ה״ר ]פ־[

 הלוי יצחק בר יואל !"[ירכינו
 ובתוך אפרים לרבינו כותב ראב״ן של חתנו

 הטעם חמי רבינו פירש כך כתב דבריו
 ובתוך בתוקף לו השיב אפרים ורבינו ־ בספרו
 • זצ״ל תם רבינו ראיתי ובצרפת כתב דבריו

 ל״ה־ שבלת הלקט שבלי הרב הביא הענין דכל
 אפרים רבינו שהוא נראה הזה אפרים דרכונו

 ד׳י אות אל״ף מערכת בה״א נמרגגשפודק־ועיין
• אפרים( רבעו ;עיי;

 בח״ב(י זהב מביני ויעיין הט״ז נכד יואל מ״ר ]פי[
 מהר״ר בדורו גדול הגאון הרב ]־ת[

 )םידקיש(אב״ד יואל
 בית חיבי בישיבה ויושב זקן קדאקא דק״ק
 קריאה חית׳ ולא העידן• בעומק הטורי׳ על הדש
 העמיק סי׳ בכל וכמעט ממנו שגבה אשר

 הרבי בחיי נדפסו הבית חלקי ושלשה ־ הרהיב
 נסע ת׳ שנת א״ח חלק מדפיסים שהיו ובעוד

 לו והיה • החיים באור לאור חיים ארח הרב
 ועשה וסמ״ע דרישה ספר עם אהבה תוכחת

 תשובו׳ ונדפס• ־ עליו השגות אחרון קונטרס
 בשו״ת הרב תשו׳ קצת נדפסו אחרן ועד הרב

 מוצא אתה ושם מקרוב הנדפס בתראי גאוני
 הרב ועם בניו הרבנים עם וטרי שקיל דהרב

 החסיד הרב תלמיד היה והוא ־ י״ט תוספות
 י א׳ סימן א״ח כמ״ש מלובלין שלמה מהר״ר
 י כידוע זהב טורי הרב הוא הרב של וחתנו
שבת תום׳ בספ״ו רפאל מהר״ר לחרב ראיתי

 שהוא בהקדמתו שכ׳ מקרוב לידי שבא
 * מחוקק חלקת והרב ב״ח הרב של בניו מבני

 בתו־ והרוח אהד באיש נסגלה אהד דרוה שם כתב ועוד
 ב״ח הרב כשמים עלה דכאשר מומו לפי מסיח היה דבריו

 • ע*ם מקראקא יואל לר׳ מקום פנו במיל קרי כרוזא

 ־ ולק( מ׳ )עיין כ״ץ יתפא מחריר ]פי[

 כמ״ב(• כלמה חשק )עיין אלימאן יוחנן ריי ]פז[

 אורח חיבר )מקדעמגיץ( ירחק מחריר ]פח[
 משה דרכי פי׳ מישור

 נדפס תפ״ה ושנת ־ תג״ב שנת ונדפס י'ד
 ־ י״ד על ומ״ב נזיר חידושי מישור אורח

 אברהם טוב,בן יום )רבינו הריטב׳יא ]פט[
 הרא״ה תלמיד אשבילי( בן

 סתם מורי דאומר דמשכחת וזמנין והרשב״א־
 הרא״ה לפני יותר שלמד ונראה הרא״ה על

 הרב דגם הוכיח קפ״ח דף מלאכי יד והרב
 והוסיף • שלהריטב״א רבו מאירהלוי רביגו

 הרא״ה ולא מובהק רבו היה דהרמ״ה לומר עוד
 ואק הר״ם המובהק מורי דעת וכן כ׳ שכן

 בסיף בעצמו שהוא וק״ק ־ אחד אלא מובהק
 דוכתי בכמה הריטב״א שכתב הביא הלשון

 דגם מצינו הרי וא׳כ ־ המובהק הרא״ה מורי
 הרפ״ה על כמ״ש המובהק מור• מכנה להרא״ה

 דאין מובהק רבו ה•׳ לא דהראיה כתב ואיך
 על מגדים פרי הרב וכתב י אהד אלא מובהק

ש״ע



מערכת
 למד הריטב״א הנראה כפי בהקדמתו י׳יד ש״ע

 ונודע פשוט דבר וזה ־ עיי״ש הרא״ה אצל
 הוא כמ״ש׳ הריטב״א של מובהק רבו דהדא״ה

• והבאתי^לעיל מכתי בכמה עצמו
 מזיהרא אחד מסרם דהריעכ״א זצ״נ מהרח״ו וכתב

 בן חנינא ודבי הארכי חושי שדם דאדס עילאה
• עולם גדולי ושאר עקשיא בן חנניא ודבי דוסא

 וכבר התלמוד על חידושים הריטב״אחיבר
 • רי״ד תוספות עם קידושין חידושי נדפס!

 תעניות עירובין חידושי נדפסו ובאמשטרדם
 נדפסו ובקושטנדינא ־ מציעא כתובות מ״ק

 הרשב״א שיטות ד' בכלל סוכה חידושי
 גיטין חידושי נדפסו ובשלוניקי ,יומא וחידושי

 ומכו׳יובכתיב׳ חולין חי׳ נדפסו וע״א־ובאשכנז
־ נדה שבועות נדרים נזיר יבמות ראיתי

 שנדפסו מציעא הריטב״א חידושי כי ודע
 פ״ק חידושי עם מכוונים הם באמשטרדם

 גאלנטי• מהר״ם תשו׳ בסוף שנדפסו דמציעא
 בצלאל רבינו שהביא מה עם יכונו לא אמנם

 שהם ונראה ־ כלל מציעא זקנים באטיפת
 כתוב ע״א חידושי ובסוף ־ אחרת מהדורא

 ק״ב־ שג׳ סינק׳ די אלקוליאה בעיר שהשלימה
 בב״י מרן מהם ומייתי שו״ת היכר הריטב״א

 ספר חיבר גם י חיים במים פר״ה והרב
 הדמב״ן מהשגות הרמב״ם על להליץ הזברון

 דףק״ה־ בדרשותיו מהרימ״ט כמ״ש התור׳ בפי׳
 רבינו שהוא דרבנן בפומיימו מייגלא הריטב״א

 שהוא נראה אבל אברהם בר י״ט
 ח״ד מהריב״ל שהרי אשבילי בן י״ט רבינל

 כתב אשכילי בן י״ט והר״ר כתב ה׳ סי׳
 ההוא והלשון ,וכו מקדש האיש פ׳ בחידושיו

 גם ־ נ׳ דף להריטב״א קידושין בחידושי הוא
 הרי״ט דעת תדיר מייתי חיים אורחות בם׳

 כגון ־ בחידושיו הריטב״א דברי והם אשבילי
 משם כתב ע״א ק״י דף בא״ה סוכה ,הל בריש

 סמכו עלמה לשאול ויש אשבילי הרי״ט
 דף ומ״ש • כ״א דף הריטב״א בחידושי והוא
 הוא אשבילי הרי״ט משם ע״א ריש קי״ד

 דכותב זמנין גם הנזכר הדיטב״א בחידושי
 מרן ליה מייתי וכי אשבילי הרי״ט משם בא״ח
 תרמ״ו סימן באיה כמו • הריטב״א כותב הב״י

 ל״ד• דף סוכה הריטב״א בהי׳ הוא הזה והלשון
 להריטב״א וערובין קדושין חידושי ראיתי נם

 בהם וכתוב ב״י בכתובים והמה המודפסים

לא גדולים י
 הראה ועוד • אשבילי בן י״ט רבינו שהיכרם

 ,סי סוף אלשקר שהר״ם הי״ו מאוהבי אחד לי
 לשון והוא אשבילי הרי״ט לשון מביא ל״ד

 שהרי״ט ויתכן ־ כתובות בחידושי הויטב״א
• מתוקן והכל אברהם בן הוא אשבילי

 והנה חיברו מי נסתפקו הדיינים חקות שם׳ ודע
 דבינד שחיברו שם וכתוב בכ״י אתי נמצא

 הזכירו זה וס׳ הרשב״א תלמיד אשבילי י״ט
 הרשב״ץ בן ומהר״ש בורר זח הרבהנמוקים׳

 והדדב״ז אלשקר והר״ם סופרים תיקון בם׳
• בתשובותיהם

 כמ״ש הרי״ף להלכות פירוש חיבר הריטב״א
 ובפירוש מהש״ס י״א דף סוף מ״ק בהי׳

 כ״ב דף דיש עוד וכ״כ יותר הארכתי ההלכות
 שבועות חידושי נדפסו ומקרוב ־ מהש״ס

 שבועות וחידושי להדיטמא יבמות וחידושי
 בזקנותו שעשה בתרא מהדורא הם שנדפסו

 מהספר ק״ו דף הגז׳ בחידושיו עצמו הוא כמ״ש
 כתב מהספר ק״ט דף יבמות ובחידוש• ־ ע״ש

 עם לי שהיה במחלוקת שכתבתי ובקונטרס
 ל״ב סימן בתשובותיו ודד״ן ־ ע״ש דן ר׳ הרב

 הריטב״א עליו ושחלק דן הרב תשובת הזביד
 ואפשר ע״שי ר אפו" מפקדא לא אתתא בענין
 בהדיה וטרי דשקיל אשכנזי דן ד׳ הרב שהוא

 הדשב״א והי׳בסוףיסי רכ׳ט אלף סי׳ הרשב״א
 יבמות בחידושי ועיין ־ הדיטב״א ימי ותחלת

 ע״ש׳ דן להדב ג״י דמזכיד מהם׳ ק״ס דף הנז׳

 כמה לעשות שהפליא נודע כבר י הדיטב״א
 ובאור התלמוד על חידושי׳ מהדורות

 לעיל• כמ״ש אהדים וספרי׳ ותשובות להרי״ף
 דף על כתב מקיוב שנדפסו יבמות ובחידושי

 נדפסו ועתה ־ כתבתי הארוכים ובחדושי פ״א
 בחס להתבונן וצריך להריטב״א מגילה הדושי

 הריטב״א הי׳ נדפסו גם ־ טעיות מלאים הם כי
 וכבד י מהרמב״ן נדרים הלכות על ובאור

 שחי׳ לעיל( )עיין בח״א בעניי אני כתבתי
 חי׳הריטב״א בתוך שנדפסו למציעא הריטב״א

 הריטב׳א לחידושי מכוונים אינם באמשטרדם
 הם אך * מקובצת בשיטה בצלאל הרב שמביא
 שנדפסו פ״קדמציעא הריטב״א חי׳ עם מכווני׳
 מהדורא שהם ונראה גאלנטי מהר״ם בשו״ת
 • לעיל( )עיין ל״ח דף בה״א כתבתי כך אחרת
הם ממציעא הריטב״א דחידושי ומ״ש

מהריטב״א



מערבת
 המדפיס• כ׳ שבן התו׳ בעל קדמון עהדיטב״א

 • מהמדפים מביא ראיה דמה הסליחה •עמו
 כותבי' שם במתם בהם גאונים רבנים דד׳ והגם

 שכונתם אפשר ■ התוספו׳ מבעלי שהריטב״א
 בדברים להשגיח ואין תוספות כמו שעשה

 ה׳ חידושי כל על כך כתבו שהם ועוד י אלו
 מהתא ובחדא שמדפיסים הריטב״א מסכתות
 ותעניות למ״ק הריטב״א חי׳ ושאר • מחתינהו
 המפורסם להדיטב״א הם ועירובין וכתובות

 ועוד הריטב״א• בחידושי לרגיל יתבאר כאשר
 בצלאל רבינו מ״ש הגם הנה כתובות החידושי

 ומאן כידוע הריטב״א בשם מקובצת בשיטה
 לא׳ שהוא יתכן איך ועוד * מציעא להי׳ פלג

 למציעא הריטב״א חידושי התוספות מבעלי
 ואפשר י הרמב״ן פעמים כמה מזכיר והוא
 כמ״ש עצמו מהריטב״א אחרת מהדורא שהם

י כמדובר לעיל

 מציעא דחדושי מסתפק אני דעתה זאיברא
 הידוע מהריטב״א אינם הנז׳ הריטב״א

 כדרכו להרמב״ן מזכיר שאינו לשונו מסוגית
 רש״י דברי שדוחה וגס הגדול רבינו עליו לומר
 ושאר כדרכו שאינו בלשון הרמב״ן ודברי

 ואין הריטב״א בדברי הרגיל שירגיש שינויים
 קדמון התוספות מבעלי אינו אבל י להאריך

 שהם לודאי דקרוב אומד אני ועתה י ברור וזה
 שבתשו׳ מאחר מהריטב״א קמא מחדורא

 רבני וכן להריטב״א ייחסם מהד"סגאלנטי
 שלה הרב אלו שיטו׳ ביד' שהיו אשכנז גדולי

 והם האמת הוא כן להריטב״א ייחסום ובניו
 סלסיל נהג לא שעדיין בילדותו קמא מהדורא

 לדבר הקדש דרך לו תפס כן ואחרי ־ בכתיבתו
־ נכון וזה לראשונים גדול בכבוד

 הל׳ על באור שחיבר כתבנו כבי הדיטב״א

 מ"ק בחידושי עצמו הוא כמ״ש הרי״ף
 השלים שהרמב״ן כ״ב־ויען דף ועל י״א דף על

 כידוע ובכורות נדרים על וחיבר הרי״ף הלכות
 נדרים הלכות על באור עשה שהדיטב״א נראה

 באורי נדפסו וכבר • הרמב״ן של ובכורות
 כמ״ש הרמב״ן של נדרים הלכות הריטב״אעל

• לעיל( )עיין • בח״א
 הרטבים דרך על הלכות דינין חיבר הדיטב״א

 נושן ישן קלף על קונטרס לידי ובא
 • לפרקים ומסודר להריטב״א ברכות הלכות כ״י

גדולים
 לפסה אחרות הלכות דעשה נראה שם וממ״ש
 לו.ז״ל בכ״י הדייני' חקו׳ ראיתי וכבר ־ וכיוצא

 לעיל(• )עיין הגדולים בשש וכמ״ש ח״ם דיני על
 מחידושי כ״י בכלליו מביא ב<לאל דרבינו ודע

 • הרשב״א תלמיד שהוא הריטב״א של כנו

 שכיסם )עיין אלנקרה טוב יום מחר״ר נל[
 • בח״ב( ייט

מ׳ )עיי! ן׳ טוב יום מהר׳ר נלא[
 בככנפה(• משה 1

 העליר הלוי טוב יום נ^מהר״ר
 יעקב מהר״ר הגאון תלמיד

 שלמה והגאון פרידבודג דקי׳ק גינצבורגאב״ר
 חבית צורת חיבר • פראג אב״דדק״ק אפרים

 במקרא יחזקאל ונבואת הבית בנין על
 על חיבר ובתלמוד י״ט תום׳ חיבר ובמשנה

 בן כשהיה י״ט תום׳ ונדפס ־ הרא״ש הלכות
 נדפס שע״ט ובשנת ־ שע״ז שנת שנה ל״ח

 ובשנת נזיקוןמהרא״ש סדר על חדיפא פלפלא
 • וכו׳ והלק״ט וחולין בברכו׳ הרא״ש על שפ״ח

 מק״ק ברח סבה ומפני פראג והיהאב״דבק״ק
 כמבואר לאדמיר בק״ק אכ״ד והיה פראג

 אב״ד היה ואח״ב יהודה קול לס׳ בהסכמתו
 הרא״ש הלכות כל על וחיבר קראקא דק״ק

 מלבושי הנז׳־וחיבר הלקים ב׳ כ״א נדפס ולא
 בספר ומזכירו הלבוש הרב על השגות י״ט

 על האשם תודת וחיבר * ורבה זוטא אליה
 והסכים למנחה סלת בס׳ ומביאו חטאת תידת

 שנת מנוחתו והיתה בקדש שנת י״ד ש״ך על
 של בישיבה דנתבקש כתבתי ואשר י ת״ט

 ועתה • דוד צמח מס׳ הוא ת״ט שנת מעלה
 ס״ק תקס׳ו סי׳ א״ח רבה אליה לחרב ראיתי

 וכתב י״ט מלבושי בס׳ הגאון דברי דמכיא ג׳
• תי״ב בשנת כן דהורה

 אב״ד היה י״ט תוספות בעל הגאון י״ט מהר״ר
 ובקראקא ובדוסיא ובוינא בפראג

 בבי, ישראל של מנהגן וידע באשכנז ונתגדל
 ושם י״ד סי׳ צדק צמח הרב כ״כ י תפוצותיהם

 בשנ׳בקראק״א וחתם תוי״ט הרב תשוב' מביא
י ת״ד שנת שהוא

 יעקב יבינו עיין מיוני טוב יום רביגו נלג[
 • מרומרוג(

 בתורה אביר צהלון טוב יום מהר״ר נלי(
 ונדפס הרבה שו״ת חיבר

 ל״א בסימן ושם תג״ד שנת מתשובותיו הלק
י וסי׳



מערכת
 בשנים רך חש״ם בשנת דהיה כתב ל״ג ופי׳
 אבואלעפי׳ ומהר״י גאלאנטי מהר״ם בזמן והי׳

 אומרי׳ והיו לקושטנדינא והלך פינטו• ומהר״י
 פתה לא אסיריו קושיותיו על קושטנדינא רבני

 וראיתו • בתשובותיו עצמו הרב ביתהכמ״ש
 • נתן דרבי אבות על פי׳ כ״י לחרב אבות מנן

 הארוך והתר אסור חיבר יונה מהר״ר נצה[
 ומה • האחרונים מן והיה

 לקטו חטאת תורת בס׳ מדבריו מור״ם שהביא
 היה לא שעדיין כ״י הארוך והתר אסור מס׳

 קל״ב סי׳ בתשובה עצמו מוד״ם כמ״ש נדפס
 • כח״ב הארוך והתר אסור ועיין : אותי״ב

 דיונה ענת )עיין אשכנזי יונה מהחי ]צו[
 • בח׳ב(

 המדקדק נאנח בן יונה רבי נצז[
־ כח״ב רקמה )עיין

 מנירונדא החסיד יונה רבינו ]צ"[
 יוחסין ־כ״כבס׳ חרמב״ן תלמיד

 השיגו ע״ב י״ט דף הדורות קורא ובספר
 בכבוד לו שכתב רפ״ד סי׳ הרמב״ן מתשו׳

 דהפליג דכיון ראיה זו ואין . ע״ש גדול
 : יקרא רביה לי׳ פליג קדושה וסדר בחכמה

 ובהלכות שכתב מ״ק סוף במרדכי ראיתי אך
 מפי הרמב״ן לי אמר כתב מהר״ם שמחות

 הרא״ש כתב זה ובעניץ .ע״ש וכו׳ יונה רבינו
 ועיין . יונה רבינו בשם מאיר רבינו כ׳ שם

 רצ״א.ותלםיד סי' הרשב״ץ בן מהר״ש כתשו׳
 בחידושיו ומביאו הרשב״א הוא יונה דבינו

 וס׳ היראה ספר יונה רבינו וחיבר ותשובותיו.
 קדושתו ישכיל בהם והקורא ־ תשובה שערי

 קדושתו דברי כי לשוב ימהר ולבו וחסידותו
 כי נראה ומשם . למאורות והיו בלב נכנסים

 ובס׳היראה .ותפלה בתורה שערים עוד היבר
 וחיבר .שניאור בר שמואל רבינו לרבו הזכיר
 אך .ברכות מס׳ ונדפס הדי״ף להלכות באור

 הפוסקי׳ מכנקאותו וכך מתלמידיו הוא הלשון
 חידושים וחיבר .יונה רבינו תלמידו לפעמים

 בתרא על חידושיו אתנו ויש התלמוד על
 בשיטותיו מזכירו בצלאל ורבינו כ״י וסנהדרין

 . פוסקים ושאר והטור הרא״ש וכן המקובצת
 שס׳ ידעת כבר .מגירונדא החסיר יונה רבינו

 מובהק תלמיד שהוא כתב יוחסין
 דהרמב״ן השיגו הדורות קורא ובם׳ להרמב״ן

לב גדורים
 סי׳רפ״ד בתשו׳המיוחסות באה הנה בתשובתו

 כ״ג אות בנדפס וכט״ש גדול בכבוד לו כ׳
 ליה דפליג ראיה דאין כתבת• ושם לעיל( )עיין

 בספרו למרן ראיתי עתה אמנם . יקרא רביה
 תשו׳הרשב״א שהביא קנ״ד סי׳ י״ד הבית בדק

 עשת ושכן וגו׳ רפואה לעשות מותר דרופא
 שמצא מרן וכתב . עצמו הרמב״ן מעשה

 זה מעשה להרמב־׳ן־על כתב יונה דהר״ר כתוב
 ונראה וגו׳. מרבה שאתה ברכה עליך תבא
 היה לא הוח תלמידו יונה רבינו דאלו ודאי

 תמה שם כנה״ג והרב . זה לשון לרבו כותב
 עש״ב וכו׳ הזה הגדול האף חרי מה ד׳יונה על

 שהבאתי ממה תלמידגגם הי׳ דלא מוכח ומזה
 מהר״ם דכתב מ״ק סוף המרדכי שכתב לעיל
 הביא וכן יונה רביני מפי הרמב״ן לי אמר
 דף השוכר פרק המרדכי משם הדורות סדר
 גם .חבירו שהי׳ קצת משמע ע״ש ע״ג נ״ח

 כ״י יונה לרבינו סנהדרין דבחי׳ לי כמדומה
 . להרמב״ן מזכיר אינו כ״י לבתרא ובעליותיו

 שיש והגם . מזכירו הי׳ תלמידו היה ואלו
 הדברים נראין הגז׳ כל כצירוף מ״מ לדחות

 הבית בבדק מרן מ״ש ובפרט חבירו דהי׳
 יונה רבינו דבפי׳ תשיבני ואל . שהבאתי

 גבי שאכלו שלשה ם׳ כריש ברכות להרי״ף

 דידוע .הרמב״ן ומורי כתוב שמע דקודם אמן
 ראה ואם . יונה רבינו תלמידי לשון דהוא

 יונה רבינו דכותבמורי זמנין תראהדהדשב״א
 היינו .קי״א סימן בח״ג ומהם הרמבי׳ן ומורנו
 מעלה של בישיבה נתבקש יונה דרכינו טעמא

 רבי אשת הרמב״ן של דכלתו ־ בחייהרמב״ן
 מעוברת והיתה יונה רבינו בת היתה בנו שלמה

 שם על שיקרא הרמב״ן ורצה זכר והמליטה
 השמש וזרח ע״ד יונה רבינו אמו אבי זקנו
 הרשב״ץ ן׳ מהד״ש הרב כמ״ש היה וכן

 דבינו 4ואחר * ע״ש רצ״א סימן בתשובותיו
 היה בקטלוניא הרמב״ן שהיה שנים איזה יונה

 מורנו הרשב״א כותב ומשו״ה כולל רב
 בר אשר לרבינו כ״י הפרדס ובספר ־ הדמב״ן

 אברהם בן שלמה רבינו דהקדוש כ׳ נביו חיים
 ואחרי • יונה רבינו של רבו היה ממונפלייר

 הרמב״ן שקורם יוחסין לס׳ ראיתי כותבי
 שלמה רבי היה הזמן ובזה וז״ל כ׳ לו וסמוך

והי' המורה לשחפת סבה הי' אשר ממונפלייר

 רבו



מערבת
 נזר ציץ פרח הזק ובזה יונה ובינו של רבו

 • עכ״ל ובו׳ נירונדי הרמב״ן המאור הקודש
 יונה ה״ד כתב ובנים במה אחו לקק ואח״כ

 ב׳ ולעיל ־ להדמב״ן מובהק תלמיד מגידונדא
 לשנת סביב כתב וזה ־ תתקנ״ו בשנת דבויו

 ובינו שני שהם ונראה י חששי לאלף ט״ז
 ה׳ אות חב״י ח׳ סי׳ א״ח שיירי ועיין י יונה

 כן בהגהה למטה יוחסין בס׳ שם כתב וכבר
 דרבי ואפשר ־ ע״ש שניו אחר יונה ר' שהי׳
 הומב״ן לו ושכוחה להרמב״ן שהוכיח יונה

 תלמיד יונה ו׳ הוא בשמו אומר והוא בכבוד
 הרשב״א של ורבו הרמב״ן תלמיד אך .חר״ש
 • שניו גידונדי יונה ד׳ על הוא הרשב״ש ומ״ש
 הרי״ף על יונה רבינו ובתלמידי י צ״י ועדיין
 ראיתי וכן כתוב שמתו מי פ׳ ריש ברכות
 ובריש ע״שי וכו׳ הרמב״ן למורי למעשה הלכה

 היה וכך כתוב עינינו ידאו פסוקי גבי ברכות
 רבינו מורי אבל נד״ו דרמב״ן מורי של מנהגו

־- היטב ודוק וכו׳ קרובו יונה
 הרשב״א של רבו שהוא נודע בבר יונה דבינו

 ־ דוכתי בכמה עצמו ז״ל הוא כמ״ש
 ע״ד סימן ה״ג יעקב שבות הרב על וקשה

 על יחליק לא יונה דרבינו מדבריו שנראה

 וכיוצא הרשב״א מסברת ונשמר הרשב״א
 גדול דהרשב״א שסבר ודאי שניכר זה בלשון
 הרב על דקדקתי עני אני וכבד • יונה מרבינו

:ע״ש כ״גבס״ד סי׳ אומץ יוסף בקונטרס חנז׳

 לפני )עיין י(שג) גירוגדי יוגה רביגו לע[1
 :בסמון( זה

 הכיל )עיין )לאנדסופר( יונה מהר״ר ]ק[
:בח״ב( צדקה

 זלה״ה נבון יוגה מהר״ר הרב מורי ]קא[
 רב שהיה נבון הנון מה׳ הרב בן

 בכסף נחפה ספר חיבר ת״ו ירושלם בעה״ק
 הלכות על עצום בפלפול חבור לו ועוד י ונדפס
 ובאור י פשוט גט הרב עיד הולך סובב ניטין
 והלק פסה לה׳ ובאור לסט״ג רא״ם תוספי לכל

 מרבני אהד והיה • ולקוטי׳ ודרושים שו״ת
 פסקן הניח לא וכמעט ירושלם בעה״ק חדור

 והן • ומקובל חסיד והיה בגלילותינו כמותו
 שבט ו״י יום שנה מ״ז בן נפשיה נח הדור בעון

 ,ס חיבר הגז׳ אביו מר והרב ־ תנצב״ה חק״כ
: בכתובים והמה נחמדים דרושים

לים גד!
 דק״ק אבידור״מ ריי ן׳ יוגה מהר״ר ]קל[

. עם רבתי העיר קושטנדינה
 ח״מ משח דבר בסוף נדפסו תשובותיו וקצת

: יונה בני נקראים ויהיו
 אב״ד מפראג האומים יונה מהר״ר ]קג[

 קיקיון חיבר ניקלשפורג דק״ק
 עין הדפיס פרנקל מאיד יצחק מה׳ ובנו דיונה.
 : אור כתנות וקראו המפרשים כל עם יעקב׳

 :(3בח־ ת־ספוח )עיין יוסף רביגו הרב נקי[
 : במ״ב( פהיס כמונח )עיי; לסף מהר״ף ]קה[

 המילואים ס׳ חיבר האזובי יוסף מה׳ ]קו[
מ״ם מערכת בנדפס כמ״ש

 בשו״ת דטזכירו ׳(3 "לק3 מלואיס הפר )ע";
 יוסף ה״ר הוא שהוא ואפשר * הדשב״א

 כסף קערת שחיבר אנו מפירפיניי׳ האזובי
 העדות ואת הנזר את צדיק לשין נבחר כסף

 יתן כן חמדה ארש על בצאתו שמו ביהוסף
 מהלכין שריי״ן מלכים מוסר חמודו בנו לידידו

 ־ ידות עשר נכבדות בו מדובר ידידות שיר
 ובעינא שידיה והמון דבריה יקרו מה ולי

: צעא למיכם

 ויושב זקן איסקאפא יוסף מהר״ר ]קז[
 ■ ובזקנה בתורה ומופלג בישיבה

 הטורים על יוסף ראש חיבר איזמיר ק״ק רב
 ח״מ וקצת א׳יה קצת על הלקים ב׳ ונדפסו

 ונדפסו וסיעתם־ ומהרימיט מהרה״ש בזמן
 : עזרא ן׳ מהד״ש ותלמידו ־ תשובותיו קצת
 ק״ק מרבני אחד איתאז יוסף מהר״ר ]קח[

פאס מהר״ש־די תלמיד ליוורנו
 • יוסף דבר• חיבר הכהן ממהר״ב ובקבלת

עמו סכים ד רוזאנים ומהר״י' י אמונים שומר
: אהד בפסק

 : בח׳׳כ( עקרים )עי׳ אלבו יוסף מהר״ר ]קט[

 מד.׳ של התנו אלכושגיגו יוסף מהר״ר ]קי[
 הגיטין שמות המחבר הרב שמחה

 מהר״ש התן טאיטאצק הנניא מהר״ר תלמיד
 פני הרב בזמן בילוגראדו בק״ק אב״ד גאון

 ן׳ ומהר״ם חמרן והרב אפרים שער והרב משה
 * שו״ת הלקים ב׳ ביהוסף עדות פ׳ חיבר חביבי

 ונח .ניקלשבורג לעיר ברח דמציק ומחמת
 • שנה מ״ו חייו וימי המיט בשנת שם נפשיה

הכהן משה ,מה שכתב כיי בקונטרס ראיתי כן
בן



 : עמו אתו נמצא שהוא צדק מודה הרב ק
 ברץ״א(: בח״ב קבלה הארוך)עי׳ לסף ה״י ]קיא[

 צפת בעהיק הי׳ אשכנזי יוסף מהר״ר נקע[
 קורק והיו והאר״יז״ל מרן בזמן

 ומז״ה .בנגון המשניות שונה שהיה תנא אוהו
 בפי׳ לאברהם הפד בעל ז״ל אזולאי מהד״א

 מביא מסבתא בל בסוף כ״י לו אשר המשנה

 :ההיא במסבתא הנזכר יוסף מהר״ד מהידושי
 : ב#״כ( מכביר )עיין בהתית יוסף מה׳ ]קיג[

 אבי שינוביא די בנבנשת יוסף מה׳ ]קיי[
 מהד״ש הגדור הרב של אמו

 ומה׳ ז״ל האד״י רבינו תלמיד הי׳ ז״ל אלגאזי
 וחיבר ז״ל אוזידה ומהד״ש ז״ל גאליקו אלישע

 לקוטים קצת ב״א נמצא ולא ספרים כמה

 שפתי דובב בספר הנז׳ נכדו הרב והדפיסם
 משה מה׳ החסיד החכם נמוקי ושם . ישנים

:הנזכר מהר״ש הגדול הרב אחי
 שמועות בעל יוסף דיינו נקטו[

 כותב שהי׳ קדמון מהגדולים אהד
 ומזכירו . אומרם בשם חכמים דברי ספר על

 וז״ל ו׳ אות ט״ו נתיב אדם חלק ירוחם דבינו
 רבני משם שמועות בעל יוסף ה״ר כתב וכן

:ע״ש וכו׳ לוניל

 בתשובות נזכר גאלייגו יוסף מהר״ר ]קעז[
■ : מ״ח סימן א״ה מהרה״ש

 חלגאזי( שלמה גאנםןי)עי׳מהר״ר יוסף ]קיז[הרב

 אותה טל )עיין גויא ן׳ לסת מהר״ר' נקי"[
: בח״ב( חדש יי

 אגוז. גנה )עיין גיהימליא לסת *1^? ]קיט[
־ בח״ב( אורה שערי . . 1

 ובימיו הרשב״א בזמן גליל ן׳ יוסף מה׳ ]קב[
 ומר זכרי ן׳ דוד מר היו

 עמאר יצחק ומר ממרוויקוס גיאן בן יהודה
 הרב כתוב שמצא ממה כנראה מסיפתא

 בהשמטו׳ א״ה חלק בכנה״ג והוא בכ״י כנה״ג
 גמגומי׳ בנה״ג לחרב לו הי׳ ואשר . רי״ח דף

 מהר״י החסיד הרב .שם כמבואר לשון באותו
 מהדש הנדפס ביהוסף בס׳עדות ז״ל סאמון ן׳

 כ״י להרשב״א הבתים מס׳ הענק בירר ז״ל לו
:בוריין על הדברים והעמיד

 שאלוניקי בק״ק אב״ד דוד יוסף מה׳ ]קנא[
 ושמענו . הקדוש הוא

 מהחי הרב בזמן והיה והתבודדותו מקדושתו

 על דוד בית וחיבר . שלמה כרם וחרב קובו
. אחרים הבורים כמה לו ויש טורים ד׳

 )עיין באמשטרדם דיין יוסף מהר״ר ]קכ=[
 : בח״ב׳( נבוש

 וינלכל )עיין מפיעא דרשן לסף מהר״ר ]קכג[
 בא״ב(: ף3יי

 בה״ב(: יוקף פרה בן )עיין העם יוסף מה׳ ]קני[

 )ע״ז טרילינגען וואשיר יוסף מהר״ר ]קכה[
 :במ״ב( יעקב זכרון ועיץ . כ״ץ יעקב מה׳

 מהרח״ו הרב אבי ויטאל יוסף מהר״ר ]קכי[
। !ה ו 

 הרמ״ע השביח חשיבה וכבר .וטבילה בכונה
:הנז׳ מהחי את ל״ה סי׳ בתשובותיו ז״ל

 למהרה״ו אמר זיל קארו מהר״י מרן כי כתוב חזיונות ובס׳
 עיי אביו מר בזנית מתקיים העולם הצי כי המגיד בשם

• שכותב הכשרים התפילין

 יוסף שארית חיבר לדגה ן׳ יוסף מה׳ ]ק"[
 והי׳ התלמוד כללי

 תם מה׳ בתשו׳ כמ״ש יהייא ן׳ תם מה׳ בזמן
 ושקיל קנ״ה סימן ישרים תמת שבספר הנזכר

 ספר ונדפס .י׳ סי׳ בתשובה הרדב״ז עם וטרי
:• שד״י ש׳ בקושטנדינא הנז׳ יוסף שארית

 נמוקייוסף חיבר לסףחביבא דיינו ]קנח[
 בדרשות וראיתי

 עד יחוסו שלשלת שכתב כ״י חביב ן׳ מהר״ס
 ובספר ־ ספרד גאוני מגזע חוטר הנמקי הרב

 עשה החן וז״ל כתב כ״ו דף הדורות קורא
 שלא שהמסכתות אלא הרי׳ף ספר כל על פי׳

 נמלך בעל פי׳ עליהם עשה פירושם נדפסו
 וסי׳ נ״ח סימן בתשו׳ שהר״ן ועוד .וכו׳ יוסף

 להרי״ף בפירושו וגם הרא״ש תשו׳ מביא ע״ו
 פרק ריש ומהם מקומות בקצת הרא״ש מזכיר
 ירדוף כאשר הרואה ואחד .עכ״ל עצום הגוזל

 הקוד״א מקול דלישניה סהריט״א הקור״א
 ונדפס דפוס הי׳ הנפקי הרב שבימי יורה יורה
 עשה נדפסו שלא והמסכתות .בזמנו הר״ן פי׳

 שבימי ל• פשיטא ההדיוט ולי ;הנמקי פי׳הדב
 אלי והקרוב . הד״ן נדפס לא הנמקי הרב

 . ישראל לספרי דפוס הי׳ לא אכתי שבימיו
 הרי״ף כל על פי׳ עשה הנמקי הרב שנם ועוד
ומהם מכ׳יי נמקי אחרונים קצת שמביאים וכמו

 :קכ״ז ודף מ״ו דף סוף יעקב בני הרב
ומייתי הרא״ש מביא בפירושו דהר״ן ומ״ש

 בחידושיו דהר״ן דק לא הגוזל מפרק



גדולים מערכת
 ההלכות בביאור ולא בכ״י יאשר הנדפסים

 בתשובותיו צבי מה׳ וכ״ב הרא״ש מזכיר אינו
 כמ״ש הנמק* להרב הוא קמא פי׳ גם . נ״ב סי׳

 לשונו ומסוגית' תמים דרך ובס׳ שם סהר״ק
:מוכיח

 ונמקי הד״ן הגיהו אמשטרדם ־שבדפוס ודע
 הגיה לא אשר מכות וממס׳ תמים. דרך ע״פ

 הנז׳ חדש בדפוס גס עלה כתוב חמים בדרך
 מהר״יבר דורגו מופת לחרב גרם וזה .הר";
 ח׳ קונטרס ריש אמת דברי הנכבד בספת• דוד

 הר״ן דברי עם דשבועות הריז דברי שהקשה
 הוא מכות דפירוש מהרבז״ל ונעלם דמכות.
 כנה״ג והרב תי״ט לחרב תראה וכן .מהנמקי

 מייחסי׳ הם מכות פי׳ מייתו כי ש״ך והרב
סי׳ י״ד בב״י מרן דכלהו ואבוהון לנמק* אותו

:דוכתי ושאר קפ״א י
 וכמש״ל הנמקי מהרב הוא קטן מועד פי׳ גם

:מלאכי יד הרב משם הוי״ו במערכת
 . וכו׳( אכן אכל ד״ה טולושא די וידאל רביני )עיין

 בתרא מפי׳ בב״י מרן שמביא מה כי ודע
 אלא נ״י על שכונתו חשבו רבים בשסהר״ן

 בדפוס כתוב שכך מפני הר״ן כותב שמרן
 על גופיה מרן שכתב מה ע״ד בזמנו שהי׳

 מהדשב״א הם כי דידע דאף הרמב״ן תשובות
 ויד בדפוס כתוב שכך מטעם הרמב״ן כותב

 וימצאו הדפוס בספרי ממשמש אדם כל
 כמ״ש הוא שכך חשבו נמי וכן . ומבוקשם

 סימן בח״מ דכתב ההיא כי בתרא הד״ן !משם
 וכו׳ומהר״ם מסתפק שהר״ן אומדנא בדין רמ״ו

 סימן בח״מ שם ש״ך והרב ק״ה סי׳ מלובלין
 דק מסתפק דהרי׳ן כמ״שמרן רמ״וכתבודלא

ליה: פשיטא
 הר״ן הוא הר״ן בשם מדן מ״ש בקישטא אבל

 לבתדא בחי׳הר״ן הוא וכן בתרא בחידוש•
 א״ה ובב״י .וכו׳ מסתפק שהוא מק כדברי כ"'
 .הר״ן ודברי בבתדא נמקי דברי מזכיר נ׳ סי׳

 אשר הר״ר משם וכתבו דע״א פ״ק הד״ן ועט״ש
: קמ״ט סי׳ י״ד בב״ח ועיין

 מי ויש .תדיר הריטב״א מזכיר דנמוקי הרב
 הוא סתם הנמוקי מ״ש הרוב שכתב
 בשם להר״ן מזכיר הנמוקי והרב . מדריטכ״א

 בספר וכתב ראובן כר היא הר״ן כי הרנב״ר
הריב״ש הי׳בזמן הנמוקי שהרב ז״ך דף הקורא

 נדפסו ועתה . הריטב״א תלמיד מהר״ם ורבו

:ושבועות ונדרים לכתובות חידושיו
 ועלה איזמיר מרבני חזן יוסף מהר״ר ]קנט[

 ת״ו ידושלם לעה״ק
 ירושלם בתוככי מנוחתו והיתה לגבורות והגיע

 שתי הוא והנדפס חבורים כמה וחיבר .תוב״ב
 הרב עם וטרי ושקיל יהוסף עין יוסף עין עינים
 : חיים שנות הרב הוא ובנו ז׳ סי׳ חסד תורת

 בח״ב(: ידידוס מטריוים)ע״ן חזן יוסף •ר׳ 1נקל

 כה״ב(: דאבות מילי חיץ)ע״ן יוסף מהר״ר קלא[1

 בתשובות תשובתו חיים יוסף רייגו ]קלב[
:כ׳ אלף סי׳ )ד״פ( מהר״ם

 כח״כ ביכה יודעי חמיץ)ע׳ ף0יו כטהר״ר ]קלג[

 ארבעים טאיטאצק יוסף מהר״ר ]קלי[
 ישן והיה במטה ישן לא שנה

 ונודע בחצות וקם תלויות ורגל? תיבה גבי על
 הכמה ראשית הרב כמ״ש פטירתו אחר זה

 גדולתו תפארת ויקר פ״ז הקדושה שער
 ובדף .ס״ה דף יהודה בשארית מבואר בפשט

 שעות כ״ד בכל נפשי חי הרב כתב ע״ב ע׳
 וכל שעות ששה רק גופ• לחיי מהם נהנה איני
 כהלכתן לתמידין צריך אני שעות הי״ח

 בדברי׳ להוציא צריך אני הגז׳ שעות ומהשש
 מהר״ש עם בויכוחו וכתב מחקעכ״ל. הבאים

 תלמידים מעשרים יותר לו שיש הלוי חכם
 ב״י ומרן . ישיבות לראשי ראוי הוראה בעלי

 והיה .עגונא והלכות מקואות בהל׳ הזכירו
 :בתשובותיו כמבואר מהרשד״ם של רבו

 הרב בן זקני מר ובכתבי י למרן שהית ע״ד מגיד והי״ל
 עצום ערון ענין שמביא ראיתי זלה״ה לאברהם חסד

י זל״ה טאיטאצק למהר״י מהמגיד ונורא

 למהר״ר תם אהלי בשו״ת תשו׳ הרבה לו ויש
 גדולה שלימה תשובה ובפרט יחייא ן' תם

:רי״ג בפי׳ וארוכה
 בקורא כתב עלם טוב יוסף רבינו ]קנה[

 ורבינו רש״י בזמן שהיה ט׳ דף
 ד״ם מהר״ם בשו״ת כדמוכח תלמידו שמחה

 רבינו בזמן הי׳ שהראב״ן מוכה וכן . קמ״ח סי׳
 יוסף תשו׳רבינו דמייתי רש״י של חתנו מאיר

 וחיבר . ל״ב דף ק׳ סי׳ בספרו עלם טוב
 שבכתב תורה ופירש ונכבדים רבים חבורים

 נושן ישן כיי קדמון בס׳ כ״ב מאד נחמד פי'



 שלו מם והלכות תשובתו והובאה . ועמש״ל
 . ותתקמ״א התק״ם פי׳ ד״ם מהד״ם בתשו׳
 בתשובות חבירי אותו קורא שמחה ורבעו

:קמ״ח ,סי ד״ק מהר״ם
 פורתלהדב בן מטראני יוסף מהר״ר ]קלו[

 המבי״ט דרב נמשיה נח וכי המבי״ט
 הרב לפני ולמד צפת בעה״ק שנה י״ב הי״ל

 כל ושנה קרא ואח״ב . סאגיס מהר״ש הגדול
 דמנח כמאן הש״ס שהי״ל עד התלמוד
 לקושטנדינה בשליחות והלך בכיפתיה
 בישראל תורה והרבי״ץ לאב״ד שם ועכבוהו

 האחרוני׳ בפפיי והרגיל ובקיאותו בתוקףעיונו
 תלמידיגואזכיר היו ישראל שגדולי יחזו עיניו

 רב דבי ספרי מתוך מתלמידיו לי שנתברר מה
 יהושע שדה הרב . הם ואלו וכ״י הנדפסים

 הרב .משפט נתיבות הרב .כנה״ג הרב ואחיו
 אברהם מה׳ הרב .הזקן אבואלעפיא מהר״ח
 הרב . חנניה ן׳ אברהם מה׳ הרב .היכיני

 .אלפאנדרי יצחק מה׳ הרב .קצבי יוסף מה׳
 יוסף מה׳ הרב .איספיריאל רפאל מה׳ הרב

 מהר״ש הרב .הלוי מהר״ש הרב .חסיד הכהן
 ישעיה ומה׳ משה מה׳ הרב ובני .עדילה
 גוטה נתן ומה' אלנקווה. יצחק ומה׳ .מטראני

 כמה תקן והוא . מהרימ״ט תלמידי אלה כל
 שנה שבכלל ומכללן בקושטנדיגא תקנות

 חיבר והוא .והתר אסור ממוני שלשה יהיו
 נדפסו ואלו ושיטות ודרשות חלקים שו״תב׳

 הרי״ף על והבור ושיטות תשו׳ כמה מלבד
 שלא הערוך על והשגות והרא״ם והרמב״ם

 וילייפיד. בן מהר״ש הרב פלוגתיה נדפפתובר
שנת בקושטא מעלה של בישיבה ונתבקש

:שצ״ט
 תשובות לפפר בהקדמתו מהר״ם בנו כתב

 מצרי׳ ובארץ שנה שבעים שהי ח״א הרב
 שמונים לו והיו נמרץ בעיון הש״ס רוב למד

 ובהקדמת מהר״ם בהקדמת ושם . תלמידים
 וחסידותו וענותנותו צדקתו יגידו מהר״י אחיו
 תורה של לכתר׳ זכה דלא ובודאי פלא. והוא

 בכיסתיה דמנה כמאן תלמודא כוליה להיות
 ספרים כך כל ולחבר תורה כך כל ולהרביץ

 וענוה חטא יראת לו קדמה לא אם עמוקים
 יעב״ץ להרב אבות עץ כס׳ וראיתי וחסידות.

 מפי ושמעתי שכתב יו״ד משנה דאבות פ״ד

לד גדולים י
 הרבנים האחים עשו שכך ז״ל מורי אבא

 למהרי״ט יעיש בני גדולים וגבירי׳ המובהקים
 שיתפרנס מנת על לביתם ושלקחוהו ז״ל

 כשותף בנכסיהם הלק ויטול בשוה מכיסם
 בריות תודה שלמד הגדולה לכל זכה ומשם

 חלק והוא במו״ט עסקו שהם טרדה שום בלי
 7צדיקי יהיו עולם לזכר .כלל טרח ולא עמהם
 בדרך בישראל תורה והרביצו שהרבו כאלו

 זה כגון כי . האפשרי שלם היותר באופן זה
 לתורה. פנוי ולבו בושה בלי לחמו הת״ח אוכל

 כנראה חייא ר׳ עם כן שנהג ברבי מצינו וכן
 שית ואשתכחו רבי לבי דאתו בניתא מתליסר

 הגאון וכשהיה .יעב״ץ הרב עכ׳יל חייא ר׳ בי
 הסמוך במספר היה בקושט׳ צבי מהר״ר אביו

 ובודאי מהרימ״ט פטירת אחרי שנה לארבעים
: בוריין על דברים שידע

 כ״ח דף בביצת • וכי׳ בניחא מחליקי כנראה ומ״ש
 ממשא ומשתכח רבי לכי דאתו בנימא שב נאמר שם

 שבעה ובירש״י כרבי ר״ש קפיד ולא חייא ר׳ בי מינייהו
 והוליכןלכיהר חמש רכיחייא שנטל ונמלא לרבי שבאו דגים

 :ממני יותר נזון הוא אבי משל לומר ברבי ר״ש קפיד ולא

 תשובותיו הובאו יוסף בר יוסף ,מה ]קלז[
 כ״ב סי׳ ג׳ כלל א״ה ורדים גנת בס׳

 ובספר כ״א וסי׳ י״ט סימן ג׳ כלל ובח״מ כ״ג
: עיש י״ד אברהם זרע

 בח״ב(: יוסף בני יחיאל)ע״ן לסף ]קל״[מהר״ר

 :מינץ( מהר״י )עיין ץ0יע ייסף מהר״ר ]קלט[

 אלרפלא בן יצחק בר יוסף מחריר ]ק"[
:במ״ב( הרמב״ס של המשנה פי׳ )עיין

 )ע״נ הדוי יצחק בר יוסף מהר״ר ]קמא[
: בח״ב המורה גבעת

 מה* )עיין חסיד הכהן יוסף מהר״ר נק"־]
: מטראני( יוקף

 קדאקא דק״ק אב״ד כ״ץ יוסף מהר״ר ]קמג[
 שארית שו״ת חיבר

 ההגה״ה בעל ומורים מהרש״ל בזמן והיה יוסף
 מנוחתו והיתר. האגודה ס׳ והגיה הדפיס והוא

 וראש אב״ד והי׳ שנ״א שנת ימים ושבע זקן
 .לגבורות והגיע שנה לחמשים קרוב ישיבה

 . כסף־כח״ב( גביע )עיין כספי יוסף ר׳ ]קמר[

 ד׳ שו״ת חיבר לב ן׳ יוסף מהר״ר ]קמת[
 בזמן והי׳ הלקים

העתיק גירושין הל׳ בכ״מ ומרן ומהרשד״ם מדן
מתשובותיו



 בגו ישם הכתובים והלשונות . מתשובותיו
 דילי' תורה שהם מהרש״ך קיבל ח״א גתשו׳

 ח״ג מהרש״ך בשו״ת כמ״ש עצמו דמהדיב״ל
 שבם׳ נר״ו מאוהבי אהד הראני וכה .י״ב .סי׳

 הביא ה׳ אות ב״י הגהת ד׳ זזשקשלטהסי׳
 שם על הכתוב שכל סי׳ל״ז בתשו׳ ממהרשיה

 עצמו מהדיב״ל מתורת הוא בה״ב גם בנו
 חשק ובם׳ .ע״ש משה דבר הרב על והשיג
 ה״מ ורדים גגת הרב מתשו׳ נסתייע שלמה

 אך . בגו״ד מצאתי לא וכעת כ״ס סי׳ ג׳ כלל
 הכי: משמע וסי׳ל״ז סי׳ל״ו בשו״ת ממהרש״ח

 וחידושיו תשובותיו חלקי ׳ ד׳ מהדיב״ל
 קע״ז דף הדורות ובסדר . לכל מפורסמים

 :להאריך צורך ואין ע״ש בזה ערבוב יש ע״א

 בח״ד כי מדן אחדי שנים איזה חי מהריביל
 ושם השל״ט משנת שטר מביא ב׳ סי׳

 המובהק הרב הביאה התשובה וזו כתב פי׳כ״ד
 : ע״ש וכו׳ ז״ל הוא וכתב יוסף בית המחבר

 מלאש ן׳ הלוי לסף רבינו ]קמו[
 ׳: כפאו על וישב הרי״ף תלמיד

 הצדיק סמפון מסרס הכל משרש שהיה זל־׳ל מהרמ״ו זב׳
 ושאר עזריה אחי שמעו; ננס ן׳ שמעון זומא בן שמעון

־ עש״ב ואמוראים הנאים
 מם׳ כמה פירש מיגאש ן׳ הלוי יוסף רבינו

 והרבה ושבועות לבתרא חידושיו ונדפסו
 בצלאל רבינו הביא ומד<ם שו״ת להשיב

 אהד קובץ בידי יש הצעיר ואני .בשיטותיו
 ליה קרו הפוסקים וזימנין . כ״י מתשובותיו

 כסא על וישב . מיגאש אבן הרב פי׳ הרא״ם
 . תתק״א שנת עד תתס״ג ד״א משנת הרי״ף

 ספק אין כי מתשובותיו חלק נדפס ומקרוב
 יצאו לא ועדיין ז׳יל לרבינו תשובו׳ עוד שיש

: לאור
 של תלמידו ז״ל מיגאש ן׳ הלוי יוסף רבינו

 לברכה זכרם הרטב״ם של ורבו הרי״ף
 אוריין בם׳ ז״ל לרבינו שבועות חידושי נדפסו

 לשבועות חידושים לידי ובאו . הליתאי
 בהם שיש וראיתי כ״י הנזכר ז״ל לדבינו

:הנדפס על תוספות

 הקדוש הרב בן נזיר הררי יוסף מה׳ ]קמז[
 נזיר הלוי טהר״ם

 פרח הרב של חבירו ירושלים בעה״ק היה
 הי׳ ואח״ב ת״ו הברון בעה״ק נתישב זה זאהר

 חלקי' ב׳ יוסף מטה שו״ת חיבר במצרים אב״ד
 לו ועוד שושן פרח חיבר זיין מהרי הרב וחתנו
 ־. תורה ושערי אורה ושערי ישועה שערי בכ״י

 פרי )עיין רימא במהרף לסף מהר״ר ]קמח[
: בח״ב( מגדים

 תשובות היבר מיליראה יוסף מה׳ ]קמט[
 מבייא נ:ה״נ והרב

 למהר״ם הבית שלום בם׳ וראיתי מתשובותיו.
 הנז׳כשהי׳ הרב עליו שהסכים בכ״י ז״ל קאזיס

. שצ״ט שנת ת״ו צפת עה״ק בשליחות
:כ״י אנשים זרע בם׳ ותשובתו

 כח״ב( הנהנים אשד נחמילי)ע״ן יוסף מה׳ ]קנ[

 תלמיד היה נחמיאש יוסף רבינו ]ק־א[
כ״כ .הרא״ש

 : בדבריו עיין החרדים ספר הקדמת בסוף

 שלטי מזכיר מניקולא יוסף רבינו נקנב[
 :מעמידין אין פרק הגבורים

 ס׳ הרב של רבו סאגיס יוסף רבינו נק:ג[
 דף ע״ש חרדים

 א״ה בב״י מדן והזכירו ויניציא ד׳ ע״ב כ״ג
 בתשו׳ והוזכר לא״ה ובתשובותיו י״ז סימן

:המבי״ט הרב
 עדיה )עיין מאמון ן׳ יוסף מהר״ר ]קני[

: בח״ב( ביהוסף

 חיים מ׳ )עיי; מאמינה יוסף מהדיר ]קנה[
נ מפאנו( .,הרמ״ע בנבנשת

 במכתב ראיתי סאראגוסי יוסף מה׳ ]קני[
 בניו מבני סאראגוסי להר״ח

 ה׳ את וקדש פיסיליא מגרוש שהיה שכתב
 הרדב״ז של רבו והוא מצדים לארץ ובא

 גפים כמה לו ונעשו תוב״ב צפת לעה״ק ועלה
: הרב בשבח והאריך

 משים שה-ה י״ד דף שכתב החרדים ספר להרג ראיתי וכן
 רבי התנא אצל לסוב זכור הנביא אליהו וראה שלום

־ עמה"; ישיי נקבר ושם חלכאי בר יהודה

 מהדשד״ם תלמיד עזרא ן׳ יוסף מה׳ ]קנז[
 עם וטדי ושקיל

 מלך ומשא יוסף עצמות חיבר . מהדש״ך
 ספריו בהקדמת אך .נדפסו לא הבוריו ושאר

: נחמדים אחדים ספרים שהי״ל מבואר

 מסראני( מהרים פאסלעיין לסף מהריר ]קנס[

 הבדיקה מנהגי חיבר פיגרן יוסף מה׳ ]קנט[
 שאלוניקי הנוהגי׳בעיר

ומביא



לה גדולים י מערבת
.תדיר בטרפיות כנה״ג הרב דבריו ומביא

 שמש )עיין פייאמיטה יוטה קס(מהר״ר1
:כח״ב( צדקה 1

 גדול בישראל פירמרן יוסף מהר״ר ]קסא[
 לו ויש מהרש״ך הרב של רבו שמו

 . אחרונים בספיי וחתימות תשובות במה
 בשו״ת המכי״ט הרב שרו תשו׳ שני והזכיר

 שקיל המבי״ט והרב ע״ח וסימן ע״ז סי׳ ח״ג
 וחתימות תשו׳ כמה לו ויש בדבריו וטרי

 סימן בח״ג המבי״ט והרב האחרונים בספרי
 בחכט׳ מפורסם רב הוא כי בשבחו סיפר קס״א
 אדם שום ואין מומחה ויחיד גדול והוא וזקנה

: ע״ש וכו׳ בפניו להורות רשאי
 "ק )עיין פרעמסלא יוטה מהר״ר ]תסב[

. בח״ב( יוסף 1

 צאייאח ן׳ יוסף מהר״ר הרב ]קשג[
 ספי וראיתי יוסף בית מרן לזמן

 שארית ס׳ ראיתי גם י כ״י מתשובותיו גדול
 ספר ופי׳ הצירוף רחכמת כ״י גדול ם׳ יוסף

 ת״ו ירושלם בעה״ק שהכירו שם וכתוב יצירה
 האמת בחכמת שחיבר כתב ושם . ש״ט שנת

 השהם אבן וס׳ אחדים. וכתבים השהם אבן ס׳
 למדן רוכל אבקת בתשו׳ והוזכר כ״י ראיתיו

 יו״ד סימן עיין . תשו׳ איזה שם לו ויש ז״ל
 וסי׳ קליט וסימן קט״ו נ״חוסי׳ וסי׳ נ״ד וסי׳

.־ קפ״ט וסי׳ קפ״ח וסי׳ קפ״ו
 כח״ב(: ייסף יי צרפתים׳ יוסף מהר״ר ]קהי[

 מהרה״ו כסב קאלף יוסף מהי״ר מרן ]קסה[

 והוא אלעאי כר יהודה רבי משרש שהיה זצ״ל
 אחר ובמקום ־ אצילו׳ מנחי• והוא השמאליס אדה״ר בכנף
 וכמה המגיד והרב וסרא״ה הישב״א משרש שהוא כסב

 הדובר המלאך למגיד וזכה וגאונים ואמוראים סנאים

 מהי״ש החסיד הרב ובכתב מישרים מגיד בס׳ כמפורש בו
 של״ה: הרב והביאה השבועות הג אור במעשה אלקבן בן

 שנתפשטו מפורסם והשיבותי גדולתו ותוקף
 וכסף יוסף בית הקדושים וספריו הוראותיו

 ומגדולי . הגולה תפוצות בכל וש״ע .משנה

 מהר״ם והרב קורדוביר״ו מהר״ם הרב תלמידיו
 חיבר ועוד . אלשיך מהר״ם והרב גאלאנטי

 מישרי׳ ומגיד א״ח ושו״ת הגמרא כללי מרן
 קונטרסים כמה חסרו אך ונדפסו. הבית ובדק

 המשוער לפי מישרים ס׳מגיד וגם חבית מבדק
 . מחמשים אהד הוא הנדפס הקצרה בדעת•

וראיתי טורי׳ לשאר השייכות שו״ת היבר יעוד

 ועוד . יע״א איזמיר בעיר כ״י תשובותיו קובץ
 מטומאת פי״ט בכ״ט פי׳המשניו׳והזכירו חיבר

 על והרמב״ן רש״י על פי׳ חיבר ועוד . מת

 • א״ה בתשו׳ הרב בן בהקדמת כמ״ש התור׳
* הקדושים בספריו דבריו מכלכל הענוה רוב לפי מרל
 דף עיגונא בקונטרס אלפאנדארי נמהר״א וראיתי י

 שפוסקדלא מי בגנות לספר מרן דרך דאין שכתב ע״א כ״ט
 מדסר שינה ואשר ־ חסידים משנת היא ומשנתו כוותיה

 הוכרה זלה״ה מווררון הר״א חשובת י״זעל ׳,ס א״ה בב״י
 קפ״ו סי׳ ח״א המבי"נו הרב והתיר שהיה מעשם מפני

 אומר ולבי ־ מנגד לו עמד יוסף דמהר״ר כתב ובסי׳קפ״ז
 ע״ס עכ״ל וכו׳ יותף בית רבינו הוא שזכר שמהר״י בי

 מפורש תדבר והרי שבלב לדברים צורך ואין • שהאייך
 וכמה דיו״ס נקבצו שם משאל״ס בדיני מרן כתשו׳ באורך

גדולי והשובות המבי״ט הרב דברי על ממרן סשובות

: ע״ש הדור

 צ״ז סי׳ בא״ה אפרים מהר״ר אביו הזכיר מרן
 ובא״ת ־ ס״ב סי׳ ובי״ד תרנ״א וסי׳ בב״י

 אלבלגי ן׳ חיים הרב המי מורי כתב שמ״נ סי׳
 * סבע יצחק הרב חמיו הזכיר תכ״ה טי׳ ושם
 תולדו' בעל קארו יצחק מחריר הרב דו ד; ומד

 מהרב תשובות יש א״ח תשו׳ ובסוף יצחק
 ועלה שנים פ״ז ימים האריך ומרן ־ דודו

 של״ה ניסן י״ג ה׳ יום צפת בעה״ק לשמים
 ויניציאודלא ח״דדפוס הרמב״ם בסוף כמ״ש
 שנת דרב נפשיה דנח הדורות קורא כמ״ש
 מרבני אחד היה קארו שלמה הרב ובנו ־ של״ד

 ממהר״ש אחת תשובה והובאה קושטנדינא
 • נ״ה ,סי ח״א למהרח״ש חיים בתורת הנזכר

מובהק תלמיד שהיה הדורות קורא כתב מרן
 ־ ע״א ל״ה דף ע״ש רב בי מהר״י מהרב

 בעיר רפ״ב בשג׳ שחרי בזה מאד מסתפק ואני
 נמצא י יוסף הבית לחבר התחיל אנדרינופלא

 וחיה מגיד לו היה וכבר בתורה גדול שהיה
 מהר״ש הרב עם שבועות בליל נורא המעשה
 מרן ועבר • של״ה הרב שהביאו כמו אלקבץ

 בהסכמות הרבנים עם וחתם שלוניקי דרך
 לצפת דכשבא באופן שם הדורו׳ קורא כמ״ש

 איך וא״כ ־ ויראה בחכמה הדור מגדולי היה
 רב בי מהר״י עם תלמיד בתורת שיהיה יתכן

 ממהר״י מובהק תלמיר שהיה עליו לומר וכ״ש

 הלך דמספרד נראה רב בי ומהר״י י רב בי
 מצרים דדך הלך ואח״ב שם רב והיה לפיס

 בגלילות היה שלא שנראה באופן לצפת ובא
לעה"^ בהליכתו ראהוכ״א לא ומרן טורקיא״ה

צפת



ר מערכת
 רב בי מהר״י הרב בי נראה ולכן • ת״ו עפת
 למדן הסמיך הסמיכה קיבל ז״ל שהוא אחר

• הרב מורי קוראו מרן ומשו״ה בצפת
 פטירתו אחר ז״ל מרן שגילה סודוח חדש זה ראה*1

 הגאון הביאו זה וקוכטיס גדול לאדם בחלום
 ובונות בפירוש השתים שער נספרו של״ה כעל החסיד1

 באחד בשבת הששי ליל כן מתחיל הקונטרס ?קדושה־וריש
 בחלומי ראיתי לפת פה ליצירה השס״ה ש׳ חשו; לחודש

 כסא על יושב זצוק״ל קארו יוסף כמהר״ר הרב למורינו
 חכמים שם והיו הרקיע כזהר מאירים ופניו מאד משוב
 הנגיד ביניהם הרבה הכרתי • מספר לאין עולם יכני

 רב בי יעקב כמה״ר ולרבינו כולל הכהן ילהק כמהר״ר
־ באורן וכו׳ע״ש קק״ק אומר החכם והיה וכו׳

 ׳ בח״ב( עולם גבעות עיין קובל לסחי מ״ר קסי[1

 יוסף סורח בן )עיין דנ״ל נכד לסף מ״ר ןקשז[

 במלכות היה קולון לסף מהר״ר קס"[1
 בשרש סאבויאכמ״ש

 ומהרי״ו מהרי״ל על כותב ומהריק״ו י קמ״ט
 בשרש כמ״ש מברונא מהר״י על וחולק • ז״ל

 מהר״ם על קשתו דרך פ״ג ובשרש קס״ט
 כתב הדורות ובקורא י מקושט׳ קאפסאלי

 ־ מהרי״ל תלמיד שהיה נראה קס״ג דמשרש
 ווייל ממהר״י ]היא[ ההיא התשובה כי דליתא

 ומהרי״ל ־ מהרי״ק של מתורתו ואינה במש״ל
 צבי מהר״ר הגאון כמ״ש למהריק״ו קדם

 יעקב. שבו׳ הרב על והשיג קכ״ד סי׳ בתשובה
 בח״ב יעקב שבות הרב דבוריה דתריץ ומאי
 יוחסין ס׳ סוף במ״ש זייניה ותלי קי״ב סי׳ דיש

 מתשובת שהביא מה וגם ט״ס שהוא גראה
 קכ״ב וסי׳ ע״ב סי׳ וסוף נ״ב סי׳ סוף מהריק״ו

 שם שמזכיר שהרב אמר זה דמי ראיה אינה
 והרב • ביה דעסיקגא הידוע מהרי״ל זזוא

 קולון מהר״י של בניו מבני טראבוט יחיאל
 • כ״ה סימן סוף זכות מהרים בשו״ת כמ״ש

 שנת מעלה של בישיבה נתבקש זמהריק״ו
 מקרי עבודתו על נאנח ע״ב ובשרש • ד״ם

 וכשרש * בסופו עיש יפים בחרוזים דרדקי
• זצ״ל הדור מופת אני מורי כתב ס״ט

 מיוצאי היה קורקום יוסף מהר״ר !קסט[
 וחיבר ספרד גרוש

 בכ״ט מרן ומביאו הרמב״ם על נפלא זזנור
 והרב • להרמב״ם זרעים ספר על נדפס !מקרוב

 והרדב״ז ממנו לשונות כמה מביא נחום זזזון
וטרי ושקיל חברין קורקוס הר״י עליו כותב

גדולים
י ש״ם סי׳ בתשובה בהדיה

 על שחיבר חבורו מלבד קורקוס מהר״י
 לשוני׳ על שו״ת חיבר כירוע הדמב״ם

 הרדב״ז שעשה וכמו ממנו ששאלו הרמב״ס
 חיבר וגם כ״י וראיתיו הרמב״ם על חבור שחיבר

 • בויניציא שנדפסו בתשובות כמ״ש שו״ת
 על קורקום מהר״י תשובות קצת לידי ובאו

 בסוף והדפסתים וזכיתי הרמב״ם לשונות
 הרב והוזכר * בס״ד ח״ב שאל חיים קונטרס

 ק״א סי׳ רוכל אבקת כתשו׳ קורקוס מהר״י
 אבקת שכס׳ י״ו סי׳ דתשובת ודע ־ ר׳ וסי׳

 תשובת היא אלא ממרן זו תשובה אין רוכל
 ]ד׳[ בתשו׳ הרדב״ז כמ״ש ־ קורקוס מהר״י

 הקטן בספרי הדל אני וכמ״ש ש״מ סי׳ ויניציא
 ברכה בשיורי וגם ס״א סי׳ י״ד ברכה מהזיק

 סי׳ ה״א המבי״ט הרב בתשובות ועיין י שם
על קורקוס מהר״י עם וטרי דשקיל ר״ק

־ תשובותיו
 קושטגדיג' מרבני אחד קצבי ]קע[מ״ריוסף

 • משה פני הרב בזמן
 תשובות מקצת יוסף רב ספר נדפס ומקרוב

־ להרב
 שטעמי ד״ה )עייןרש״י קרא יוסף רבינו נקעא[

 על וישב פ׳ התורה על דשב״ם בפי׳ וראיתי
 שמעתי זה שכתב בשכם רועים אחיך הלא ם׳

 הא • עכ״ל לי והנאה חברינו קרא יוסף מר׳
 נכדו של גילו ובן רש״י בזמן דהיה למדת

 ע״ביובשבלי ט״ו ד׳ ערכין בתום׳ ועי׳ רשב״ם־
 זצ״ל קרא יוסף ור׳ כתב ט׳ סי׳ ח״ב הלקט
 • וכו׳ בתרפים שאול בת מיכל בענין פירש
 משלי בפי׳ רש״י הזכירו ־ קרא יוסף ובינו

 ושאר כ״ב ם׳ י״ח וסימן כ״ג ם׳ ו׳ סימן
 • וישב ם׳ מרשב"ם הבאתי ולעיל • דוכתי

 תלמיד קרימניץ )יוסף( מהר״ר ]קעכ[
ההגה״ה בעל מהר״ם הגאונים

 באורי חיבר " שכנא מהר״ר בן ישראל ומהר״ר
 ויניציא בעיר ונדפס מהסמ״ג הלקהלאוין

• שסיח שנת
 בתשובו' הוזכר קשריש יוסף מחריר ]קעג[

־ שנ״ג וסי׳ מ״ג סי׳ ח״ג הרשב״א
 המלך דרך חיבר רבי ן׳ יוסף מהר׳ר י[ע]ק

 הרמב״ם* סדר על
הנ״ט



 ז־רון )עיין שטייגהארט יוסף הנ״מ ]קעיי[
• כח״ב( יוסף 1

 הביאו בנדיט שין המכונה לסף רבינו ]קעי[
ע״ג ס״ה דף הכלבו

 מהר״ר בתשובות שלום יוסף מהר״ר ]קעז[
 באיזה יהייא[ ]ן׳ תם

 איזה או המחבר הרב השלימם שלא תשו׳
 מהד״ד היל אזר תשובה מצא שלא שאלות

 שלא ולשאלות התשובות וסיים הנז׳ יוסף

 יוסף המסיים שם וכתוב ־ השיב תשובה נמצא
 תמים דדך בסוף גם ־ אי״ש חתום או שלום

 סיומא יש ישרים תמת שבספר הרי״ף הגהות
 ד׳ בדיני והוא שלום יוסף לטהד״ר דפסקא

 תם מהר״ר הרב למ״ש תשלום נזיקין אבות
־ י״ב סי׳ בשו״ת

 מקנדיא רופא( שלמה )יוסף יש״ר ]קעח[מה׳
־ בח״ב( אלים )עיין

 אברהב במהר״ש לסף מהר״ר ]ק״ט[
־ בחייב( סוברים חמשי )עיין

 )ע״ז מודיליאנו שמואל לסף הרב ]ק־[
• תלימאיבח״ב( אוריין

 אב״ד מקראקא שמואל יוסף )קפא(מהר״ר
 הוא פרנקפורט בק״ק

 לתלמוד בהגהותיו לעשו׳ הפליא אשר הגאון
 הרבים לזכות והרבה והרא״ש ותום׳ ודש״י
 והרמב״ם בש״ם מקום ומורה ציונים להציב

 קודם שהיה ממה ידות עשר התלמוד בכל
• לטובה או״ת שנת אמשטרדם בדפוס

 וחקק וחקר פעמים מיב הש״ס כל משנחו ששנה ושמעתי
 לבנו ולוה ־ ב*ס ויקדש ב״ם ודברה וקיים הש׳׳ס וזיקק

 הגהותיו ע״פ התלמוד להדפיס הישועות כוס הרב חתן
 ושמעתי י בפרנקפורט וכלו באמשטרדם קצתו והדפיס
 ולמד מעומד תורה שנה כ״ה שלמד הנז׳ הרב על נפלאות

 מהראשוני׳ כאחד כשמים נשמעים דבריו והיו סורהלשמה
־ עלינו יגן זכותו

לטימר בן ששת ברבי יוסף ר׳ ]קסנ[
• כח״ב( החסיר עם החכם ויכוח )עיין

 מפראג מהר״ל תלמיד יוסף מהר״ר ]קסג[
• כח״ב( דעת יוסף )עיין

סג״ללאנדא יחזקאל מהר״ר הגאון )קפי(
• בח״ב( כיהודה נודע )ע׳

 יחזקאל מהר׳ר הגאון הרב )קפה(
 אהויב דק״ק ור״מ אב״ד קצנאלנבויגן

• יחזקאל כנסת שו״ת וח^ר בזקנה והפליג

לו גדולים
 ה־ היכל )עיין אשכנזי יחיאל מהריר ]קפי[

• כח״ב(

 רמכץ )עיין הרא״ש אבי יחיאל רביגו ]קפז[
־ שמצאתי( דיה,ודע

 אחיו הרא״ש של בנו יחיאל רבינו ]קפח[
 יעקב רבינד של הגדול

 וכן ספרים איזה שחיבר נראה הטורים בעל

 ה״ר אחי כתב בפירוש אמר בעה״ט רבינו
• אביו בחיי ונפטר ־ זימני כמה יחיאל

 כאחד עליונה כמעלה עילה שהיה שאפשר גילה ובחלום
־ בנים הי״ל פלא לולי עליה בני מהגדולים

 דבבק״קקושטנדיג׳ באפן יחיאל מה׳ ]קפע[
 מהר״ר הרב בן יע״א

 כ״ה* סי׳ בה״א מהרש״ך עם וטרי דשקיל חיים
 ומהרימ״ט מהרה״ש בזמן יחיאל מהר״ר והרב

 ־ בתשובותיהם כמבואר בהרייהו וטרי ושקיל
 הרב* מתשובו׳ הפליטה שארית נדפס ומקרוב

 טראבוטו יחיאל מהר׳ר הרב נקל[
 ותלמידו נכדו קולון צרפתי

 עזריאל מהר״ד הגאון ובנו י קולון מהר״י של
 בכ״י וראיתיס שו״ת חיבר מאסקולי טראבוטו

 למאדק״א במדינת אשר מצירטא בעיר ונפטר
 טראבוטו יחיאל מהר״ר הרב ובנו ־ שביט שנת
 מהר״ם עם וטרי ושקיל כ״י וראיתי' שו״ת חיבר

 ואחיד של״ד־ כשנת מנטובא מרבני פרובינצאל
 הגאון ובנו בנימן כמה״ר הוא יחיאל הרב של

 והרב ־ יע״א מודונא מרבני טראבוטו נתנאל
 עליו קולון שלנמהר״י תלמידו הנזכר יחיאל

 בחשוב" שראה ל״ו סי׳ בתשובותיו הרמ״ע רמז
 נתנאל והרב • מהדיק״ו של תלמידיו לגדולי
 שכתב הדבוק בנדון דודו נגד כתב נכדו הנזכר

 הנזכר יחיאל הרב בשו״ת וכתוב י הרמ״ע
 בתשובה רש״י־וראיתי מגזע היה קולון דמהד״י

 רבני קדמוני מזקני מאריו משה מהרב כ״י
 וגר צרפתי היה קולון דמהר״י שכתב איטליא

 הר׳ הי׳ הנז׳ יחיאל הרב בנות בבולוני״א־ומבגי
 * כ״י תשובות? ודאית* מאורבינו ידידיה זכריה
הנ״ל נכד טראבוטו יחיאל מהר״ר ]קלא[

 : בסמוך( לעיל )עי׳ .

 בח״ב(: לחם משנת )ע*׳ מיכל יחיאל הרב ]קלע[

 יפה )עיין בברלין רב מיכל ידראל הרב נקלג[
 : בח״ב( מדאה

 מגלויגא מיכל יחיאל מהר״ר ]קלי[
 גדול חבור הקדש נזר ספר חיבר

על י



מערבת
 ושקיל • תע״ח שנת ונדפס רבה בראשית עי

 בס' הובאה בתשובה צבי מה׳ הגאון עם וט־י
.ב׳ סי׳ יעבק שאלת

 שעיי )עיין סגל מיכל יחיאל כמתיר ]קצה[
 :בח״ב( שמים

 מכמה ראשיה קצור )עיין טילי יחיאל הרב ]קלו[
.בח״ב(

 מינסק דק׳ק אב״ד יחיאל מה׳ הגאון ]קצז[
. בח״ב( הדורוח הדר )עיי;

 )עיין מווארניק משולס בר יחיאל הרב ]קלה[
. בח״ב( שכמה יריעות

 בתשו׳ כנה״ג הרב ענבי יחיאל מרי' ]קלע[
 כ״י תשובה הזכיר מ״ד סי׳ ח״ב א״ח

: הנזכר להרב
 מהר״ר אבי קאסטילאץ יחיאל מח׳ ]י[

 מרן בזמן הי׳ שמעון
 הנזכר מהרב כ״י תשובה בידי ויש . והרדביז
 י בתוקף ב״י מדן על ומקשה השי״ג משנת

 אך ד״ה הלוי יצחק רביכו )עיי; י>כץ *2*2*1 ]יא[
:וכו׳( רש״י מדברי 1

 של בתו בן אבואלעפיא יעקב מה׳ ]ת[
 רב בי מהר״י

 סהר״י ותלמידו אבאסבאן טהר״ש תלמיד
 כ״י פסקים בידי ויש הרבה שו״ת היבר םיגטו
 עם וטרי ושקיל .וחתימתו ידו מכתב מהרב

 רב והיה . בתשובותיהם ומהריט״ץ מהרח״ש
 המוסמך הרב זצ״ל.ובנו מהדה״ו בזמן בדמשק

־ מהרה״א דורנו מופת של זקנו מהרח״א

 בכטה״ר אברהם בכמה״ר יע*ב מה׳ ]יג[
 יו יש רב בי מהר״י רבינו

 קמ״ו סימן רוכל אבקת מרן בתשובות תשובה
 הרב רבעו דליחדי וכתב עמו מסכים ומרן

: ופלפולו ובתורתו בפסקו זקנו סר הגדול
רשפי )עיין שרגא אור יעקב מהר״ר ]יל[

:כח״ב( אש . , 1

 קהלת )עי׳ אלבעלי יעקב מחריר ]יה[
: בח״ב( יעקב

 אליהו ר׳ הרב בן יעקב רבעו הרב ]יי[
 ומהתנו מאביו קבל לאטש לבית

 נוראים הבורים וחיבר ההשלמה בעל הרב
 :קדמון כ״י ס׳ ־ הרמב״ם דברי ולבאי• להעמיד

 מ׳ )ע״ן אלפנדארי יעקב מחריר ]יז[
:אלפאנדרי( .חיים

 אותו קורא הרא״ש בן יעקב רבעי ]יה[
 וחיבר דחילי יעקב למדן הסגיר

גדולים
 ־ חששי לאלף ק׳ לשנת קרוב טורים ארבעה
 טהר״י כמו עליי חיבור עשו דורות וגדולי

 • אלשקר ומהר״ם חביב ן׳ ומהר״י אבוהב
 ונתפשט לאור יצא שחיבורו יוסף מקבית וזכה
 בית והרב דרישה הרב ואחריו י ישראל לכל

 התורה• על פרפראות כתב יעקב ורבינו ־ חדש
 אינו שבידינו שזה מוכח בהקדמתו מ״ש ולפי

:קצה• אפס בשלימו׳ החיבור כל
 הרא״ש פסקי קצור היבר הטורים בעל רבינו

 בכמה ב״י מרן מדברי שנראה כמו
 ברמזים דהטור כתב שי״ח סי׳ ובא״ח דובתי
 כותב בטור אבל בקצרה הרא״ש דברי מסדר
 בצלאל רבינו כתב וכן ־ למעשה הלכה דעתו
 פסקי קצור לידו שבאו וכתב כ״ב פי׳ בשו׳

 וגם ־ התשובות וקצור בקלף כתובים הרא״ש
 • כ״י הרא״ש פסקי קצור לידו באו תי״ט הרב

 יעקב שרבינו בהקדמתו ירוחם רבינו כתב וכן
 כחרב ודלא הרא״ש אביו פסקי קיצור כתב
 דמסתפק ו׳ סעיף תנ״ז סי׳ א״ח חדש בית
 נסע הטורים בעל יעקב ורבינו י ע״ש בזה

 כיא״ו ובעיר ישראל לארק לבא מאשכנז
 כבוד: מנוחתו והית׳ מעל׳ של בישיב׳ נתבקש

 פרפראותיו נדפסו הטורים בעל יעקב רבינו
 דמהקדמתו לעיל וכתבתי • התורה על

 • קצהו אפס החבור כל בידינו שאין נראה
 בשלימות החבור נמצא כי ־ האמת אל וכוונתי

 שלש כמו גדול פירוש והוא מנטובה בעיר
 כותב הפרשה ובתהלת פוליו״ס מאות

 על חוזר ואח״ב המפרות וטעמי הגימטריאות
 ועל ־ הטיב הדק פסוק כל ומפרש הפרשה כל

 וטרי ושקיל והרמבין פירש״י מביא הרוב
 ן׳ אברהם הרב דברי מביא ולפעמי׳ עליהם

 פירוש לשבה הפליא ובהקדמתו י עזרא
 ירושלם קדשנו בעיר הספר זה ונכתב י הרמב״ן
 ממלכות יופף בר יצחק הסופר ע״י תוב״ב

:קמ״ט אלפים חמשת בשנת פורטוגאל
 הדל אני כתבתי הטורים בעל יעקב רבינו

 והפרפראות • עה״ת חבור לו דיש לעיל
 פרשה בתהלתכל הנזכר בחבור הם שנדפסו

 על ח״ב אור מאורי בפפר כתב יכן " ע״ש
 יש ובגליון כ״י זה הבור בידו דיש השים

: ז״ל מבדונא מהר״י מהרב חידושים

יוסף מהד״ר בן .באק יעקב ]יטניכחר״ר
רישר



 בן וואלף סהר״ר של חתנו מפראג רישר
 ומהר״א אופנייהס מה״״ד של גיסו הרא״ש חג׳

 יעקב מנחת חיבר ־ מיץ בק״ק אב"" שפירא
 שמן חיבר מהר״ש ובנו חטאת תורת על באור

 בס׳ אביו הרב על שהקשה מה לישב למנחה
 למנחה סלת חיבר עצמו והרב מישור אורח
 יעקב •פאר יעקב עיון וס׳ יעקב חק וחיבר
 נדפס לא וח״ג חלקים ג' יעקב שבית ושו״ת

 יהודה מהר״ר ותלמידו ־ "־(בה 3יעק בוש3 )עיי;
:דייק דק״ק אב״ד מילר

 מה׳ הרב בן ברמץ די יעקב מהד״ר ניי[
 הרב של נבדו שהיה אברהם

 וכתוב ביעקב עדות שו״ת ס׳ חיבר משנה לחם
 מן ונאבד העטור בפר של חיבור שהי״ל שם

 הרב בזמן והיה שם דבר איזה נדפס המשוא־
 והרב אהרן מטה פרח והרב ימיו בסוף כנה״ג

: שלמה כרם

 ספרד מגרוש רב בי יעקב מהר״ר ]ריא[
 פי״ס בעיר רב הי׳ ובבחרותו

 הרמכ״ם דברי ע״ם וסמכוהו צפת לעה״ק ועלה

 מהרלנ״ח עם הסמיכה בענין ריבות דברי ועברו
 ועוד י מהרלנ״ח בתשובות באורך כמבואר

 מצדים רבני ובין ביניהם ריבות דברי עברו
 הכל ומבואר וקידושין גיטין בעסק

 הרב מורי עליו כותב ומרן י בתשובותיהם
 ואת ־ תלמידו היה הטכי״ט הרב וגם ־ הגדול

 המבי״ט הרב כתב גדולתו תפא״ת יקר
 סדרי כתלתא בקי דהיה מ״א סי׳ ה״א בתשובה

 אחריני ובתלתא ־ בכסתי ליה דמנח במאן
 הרמב״ס על הרב וחיבר ־ סברא לאהדורי ידע
 שיטות הער גם י מגיד יש שלא מקים בכל

 שו״ת׳קצת ונדפסו שו״ת וחיבר התלמוד על
 ש״ק ליל מנוחתו והיתד. ־ קידושין ושיטת

המבי״ט הרב כמ״ש אש״ה שנת אייר ר״ה
:ק״ג סי׳ ה״א בתשובה

 :בח״ב( יעקב באר )עיין ברלין יעקב מה׳ [3,]י

 טוב יוס מ׳ )עיין גינצבולג יע^ב הג׳מ ]ייג[
 : העליי( הלוי

 בח״ב(: נועה אמרי דליקטאשנע׳ יעקב ]ייי[ר׳

 ־חלת )עיין היילפרין יעקב הרב ]י־-יי[
:בח״ב( יעקב י

 מהרי״ל תלמיד ודייל יעקב מהר״ר ]יעז[
ווייל מהר״י בתשובות כדמוכח

 ושחיטו" תשובו׳ דוכתי־וחיבר ושא" עק״ב סי׳
 בא״ח כמו לפעמים מזכירו ביי ומרן ובדיקות•

 בכנה״ג וע״ש י רכ״ח סי׳ ובי״ד תקפ״ח סי׳
 נתנאל מה׳ והגאון ־ צ״ט אות ב״י הגהת י״ר

 קרבן פ׳ המחבר הרב מקארלסרוא אב״ד
:ז״ל להי־ב שמיני הוא נתנאל

 סי׳ סוף בי״ד בתשובותיו מהרשד״ם וכתב
 'גברא שהיה שמענו ויי״ל הר״י קט'ו

 מהד״י תשו׳ בסוף וכתב ־ אחרון והוא רבא
 שהיה לפי כמהר״ם פוסק היה דמהרי״ו מינק

: ע״ש קרובו שהי׳ אחריו מתיהם
 - אור מאורי )ע׳ ריילבא )יעקב( מהר״י ]ייז[

: בח״ב( זהר היקוני 1

 דבריו הביא מווירצבורג יעקב רביגו ]ריח[
: שנ״ה שבלת הלקט בשבילי

 היחס אנשי מגזע חאגיז יערב מהדיר ]ייט[
 היה ספרד מגרוש והמעלה

 ת״ו ידושלם לעה״ק ועלה יע״א בליוורנו
 בתוככי שקבע מדרשו בבית תורה והרביץ
 המשניות פי׳ החיים עץ וחיבר • ת״ז ירושלם
 כריתות ס׳ פי׳ ואינו כללים חכמה והחלת
 שו״ת וחיבר מ״ט דף הדורות קורא כמ״ש

 אזהרות פי׳ תכלת פתיל וספד קטנות הלכות
 על חבור מלבד י נדפסו ואלו מנחה קרבן וס׳

 הרב ובנו י שנאבדו חבורים ושאר ש״ע
 מנוחתו והיתד. וכו׳ הקמה לקט בעל מהר״ס

:תל״ד שנת בקושטנדינא
 חרב תלמיד הביב ז׳ יעקב מהר״ר ני־[

 ספרד מגרוש והיה ואלאנסי שמואל
 יעקבבשלוניקי עץ ס׳ וחיבר י סמורה מעיר

 ועוד י תצ״ד פי׳ בא״ה יעקב עין ם׳ מזכיר ומרן
 עם וטרי ושקיל תשובו׳ חביב ן׳ סהר״י חיבר

 באורים חיבר ועוד נ׳ סימן בתשובותיו הרא״ס
 אביו והוא י ב״י מרן ומביאו וי״ד א״ח לטור

: חביב ן׳ לוי מה׳ הרב של

דר והיה ספרדי היה הביב ן׳ יעקב סהר״ר
 מצרף בס׳ כ״ב * תוביב בירושלם •

 ספרדי שהיה ופשוט ־ ע״ב כ״ד דף לחכמה
 ספרד מגרוש והיה בסאפור״ה דר והיה

 אבל * בנו מהרלניח תשובות בריש כמפורש
 לבן מאב לו נתהלף בירושלם דר דהיה מ״ש

 ונתישב עצמו מהגרוש בא חביב ן׳ טהר״י כי
 סיום טרם שם נפשיה ונח שלוניקי בעיר

הדפסת



י מערכת
 ולכן ־ חנז׳ הרב יסד אשר יעקב עין דדפסת

 כמו ממנו חידושים יש לא יעקב מהעין בח״ב
 ומתחיל ממנו חידושים הרבה שיש בח״א

 מתחזי לא בח״ב אבל הכותב אמר החידוש
 בח״ב אין הראשונים כהי׳ ונם • פימנא בהאי

 בדברי ומבואר הרבה והושמט בה״א שיש כמו
 יראה באשר יעקב בעין הנדפסים מהרלניח בנו

 לעה״ק בא ן׳הביב מד,׳לוי הרב בנו הרואהיאבל
 • כנודע שנים כמה שם רב והיה .ת״ו ירושלם

נסים רב מר בן החבר יעקב רב מר ]י־א[
: יעקב( בי נסים רביני )עיין

צקלי חננאל רבינו בן יעקב רבינו יככ[1
: בח״ב מכהה חורח )עיין

 בנימן משאת הרב בן יעקב מחריר ]יכג[
: בה״ב( יעקב נחנח עיין )

 שואל היה החפיר יעקב רבינו !יני[
 בהלכות השמים מן ת שאל;

 ומשיבים הפוסקי׳ בין ולהכריע דינין ובספיקי
 יו״ד סי׳ בה״א בתשובה הרדב״ז וכ״כ • לו

 שמו קרא הכי בקבלה מהגדולים אהד דחית
 ר״ת שהוא דאמרו כתב ש״ם סי׳ ובח״ב ־ יעקב
 : דם חוטי בענין הארוך והיתר באיסור וכ״כ
 כיי קונטרס עיני ראתה יקר כל הן הצעיר ואני

 מן שהשיבו והתשובות אלו משאלות
 ראית• וכן ר״ת שאינו מוכה ומשם ד-שמים

 א׳ וכלל כ״א דין ב׳ כלל הלקט שבלי בס׳
 יעקב רבינו שהוא שכתב י״ב וסי׳ ד׳ בי׳

 מ״ב דף סוף הרדים מס׳ ונראה ־ ממרוי״ש
:המרדכי הרב של ניסו שהיה

 ושם בפירד״א הרדב״ז תשובות נדפסו ועתה
 שאלות קצה בידי יש כתב הקל״ב סי׳

 ע״י השמים מן מהראשונים אחד ששאל
 משיבין והיו שמות והזכרת ותפלה התבודדות

 מהרב הבאתי ולעיל י עכ״ד שאלותיו על לו
 ־ ממרוי״ש יעקב רבינו שהוא הלקט שבלי
 השו״תהללוכי קונט׳ העתק לידי בא ועתה

 כמו הללו השאלות קונטרס ראיתי בתחלה
 הלוי יעקב רבינו ששמו עתה ראיתי ושם ־ דנע

:איתנהו ותרתי ממרוי״ש שהיה ואפשר
 ששאל אהת שאלה ראיתי השאלות !בכלל

 תתקסיג שנת אלול לחדש ט כ־ ליל

 :כמבואר הרטבים ימי בסיף היה ואיב
 מריויס יעקב שרבינו היו סי׳ באגור זמ״ש

וצ׳יל טיס שהוא נראה וכו׳ ש׳יח עשה

גדולים
: ממרוי״ש יעקב דבינו

 פואל דייה רבא גברא האי על לחקור דים איברא
 הסיסקי׳ ובמחלוקת דדיכא בספיקא השמים מ;

 עביד דהוה ובודאי השמים מן משיבים והיו נמאן הלכמא
 פקק והיי הכי עכיד דהיכי י השמים מן יורוהו כאשר

 דבר עקר הנביא ד׳דאס די; החורת מיסודי פ״ע הרמנ״ס
 לא שנאמר יחנק כך שהדין אמר ה׳ אמר או השמועה מפי

 אמרה אפי׳ שאמרו אוהה הביא בכ״מ ומרן י היא בשמים
 בנימוקיו פר״ה הרב וכתב • ליה צייתנא לא נון בן •הושע
 נבואה בדרך לאו דההיא דקדוק בלי דהוא המדע לספר
 עצמו דהרמב״ס מיניה ואשממיט ־ סברא בדרך אלא קאמר

 הנביא וז״ל מרן כדברי כתב המכנה לפי׳ בהקדמתו
 אלי אמד הקב״ה כי הנביא ויאמר וכו׳. הברא כשיסבור
 החכמים אמרו וכן וכו׳ אליו תשמע לא אמת שסברתי
 צייסנא לא בפומית נין ן׳ •הושע לי אמרה אלו האלהיס

 וכו" אליהו יבא אס אמרו עוד וכן מיניה שמענא ולא ליה
 נבואה דרך על כמצוה ולגרוע להוסיף שאין לומר ירצה
 אליו אמר שהקב״ה הנביא יעיד אם וכן י פנים בשום

 ההוא הנביא יתר: אמת פ׳ הברת וני נך פ׳ במצוה שהדין
 אחרי נתונה חורה שאין שיסדנו נמו שקר נביא שהוא
 לא שנאמר בהו לגרוע ואין להוסיף ואין הראשון נביא

 אלא הנביאים מן ללמוד הקב״ה הרשנו ולא היא בשמים
 אל ובאת אמי לח י והדעות הסברות אנכי החכמים מן

 הנהנים אל ובאת אלא התם בימים יהיה אשר הנביא
 דהרמב״ם לדעה הראת אתה ־ עכ״ל השופט ואל הלוים
 נבואה־ דרן על •הושע אהדה אפילו דאמרו דמאי סבר עצמו

• כהפר״ח ולא מרן במ״ע קאמר
 דף בחולין איחיה לישנא דתאי פר״ח הרב על ק״ק ורעו

 אמי־ י׳ לה דמתני יוחנן ר׳ אמימרח ע״א קניד
 אי האלהים אמי ר׳ ואמי אריפא לה מתני ועולא אסיפא

 ומשמע ליה צייתנא לא משמיה נון ן׳ יהושע לי אמרה
 לא הכי •וחנן דר׳ משמיה לי אמר בנבואה יהושע דאפילו
 הקטן בספרי בעניותי; דכחיכנא במאי ועיי; ליה־ צייחנא

 הח־.יק ובקונטרס ל״ו אות דמ״ב סימן י״ד יוסף בדני
 כעניומן יעמ״ש י בס׳ד בזה הארכתי שם ב׳ מלק ברכה

 ובפתח ע״ש רמ׳ב סימן םיה< "ד ברכת שיורי בקונטרס
־ קכ״ד דף על חולין עיני׳

 לתעלה הניתנין המשנה בפי׳ הרמביס דברי ומתוך
 הרמב׳ם דכוונח בכיה מרן שהבין כמו משמע

 על ה׳ בשם ינבא שהנביא כל האמת אל כיון שהנביא אפי׳
 ליונו שהקב״ה שקר נביא הוא ההלכה יסחור שלא אף דין

 מן ללמוד הרשנו ולא השופט ואל הנהנים אל ובאח
• בדבריו במבואר נבואה בדרן הנביאים

 דף לעי; קלוריה בספר אלגאזי מתר״ש הרב על וק״ה
 ק״נר דף החיים בעץ מהרח״א הדוד מופה והרב ח׳ י י
 דההי למאי רבנן דקמשנו נ׳ב דף שמואל נמוקי והדב ע׳א
 אומר שהנביא רבינו דבוונת הלל דנית קול מבת מרן עלה
 רבי׳ לאחרי הולך מקנים היה הלל דביח וב״ק רבים הפן

 שמואל נמוקי ובספר י המיס׳ בתירוץ סכר נמי ורבינו
 היא והרי י ז״ל מרן על נפי״ש ימויר ותימ״א חד״ד

 המשנה בפי׳ מללו ברור הרמב״ם שפתי דדעת נמנוא׳ר
 ומנוין הכהה לבב נביא אמנם האף כי •מרן רב לה כיסבר

 דקדא כעיקר טעם טעמי והיה קמשקר שקורי האמת אל
דהכי■ פלוס ומאחי ־ השופט ואל הנהנים אל ובאת קאמר

סכר



לח גדולים י מערכת
 קי״ל דהרי קמותיכ שפיר דקמושיב מרן הרמב״ם סבר

• קול בת מטעם הלל כביח

 מר; לקופים ישיב קרי! פר״ח להרב אנכי לאחזה
 ומאי בב״ק משגיחי; דאין יהושע פרכי דקי״ל

 והא רביה כבודן משוס ההיא כב״ה דהלכה קול כח דנפיק
 אלא ב״ק משום לאו כב״ה דהלכה דוכחא בכל דקי״ל

 בחר ולא ממש רובא בהר רבים אחרי כפשט לן דמשמע
 רברבי גברי דהרי כחפזי אמרח• ואני ־ עכ״ל טפי חידוד
 בחשובה הראביד ראשונה יצא זה י להפר״ח מסייעי סיועי

 גדול מהם ויש הוראה דבי אומי־יס שנים שכתב כ״י
 דקי״ל וראיה במיעיטו יחיד בטל חולק ומנין בחכמה

 אף היחיד ובצל " טפי מחדדי דכ״ש אף רבים שהם כב׳ה
 בשם אשרי הגהוש דברי שנית וזאת ־ בחכמה גדול שהוא

 אף כמנין הגדול אחי הלן שכתב דע״א פ״ק זרוע אור
 י׳ סימן אפרים שעי־ הרב וכחי בחכמה גדול שהאחר

: טפי מחדדי דכ״ש אף כב״ה דק־״ל דטעמו
 כי מדעתי שריח היב דברי פורתא דייקת כד אמנם

 איפכא משתמע; שמועי דכלהו דריהטא קשים
 שאמרו מאותה ובפרט ב״ק משום היינו כי״ה דקי״ל דמאי
 כב״ש לעשות הרוצה ב״ק דקודם ו׳ דף דעירובין פ״ק

 בפסחים וגס ־ וכו׳ עושה כב״ה לעשות והרוצה עושה
 אלמא כ״ק נפק דהא פשיטא כב״ה והלכה פרין קי׳ד דף

 הרוצה לא״ה דאי כב׳ה הלכה דקי״ל הוא כ״ק משום
 אלו ופרק דעירוב־ן בפ״ק כמ״ם עושה כביש לעשות

 לאו וא״ז הראב״ד דכוונת מסחברא כן ואס ־ טריפות
 הלכהא היה לא ב״ק לאו דאי לעולם אלא הפר״ח כדסכר

 הכ״ק ומכח עושה ככ״ש לעשות והרוצה כביה פסיקמא
 היינו רבים אחרי דפי׳ גילה והב״ק לגמרי כב״ה הלכה

:טפי במחדדי משגיהין ולא שבמנין דבר

 הרמכין הביאה בחשובה האיי רכינו לגאון וחזינן
 כ״ד נחלקו אס שכתב בורר זה פ׳ בחידושיו 1

 שוים אס כן אומרים ושנים כן אומד אחד ג׳ שהם
 ואם השנים דברי ועושין היחיד דברי מניחין בחכמה

 לדבריו־ טעם שנח; מי אחר הולכים מהשנים עדיף האחד
 דסנהדיין ממשכימי; לי נהחוור ולא הרמב״ן עליו וכהב
 וב״ה כ״ש מחלוקת גבי דיבמות פ״ק מיהו ־ וצ׳ע וגמ׳

 ומ״ד רוכא ב״ה דהא עשר לא מ״ד רובא כגוןדב״ה אמרינן
 הכא כינהו הדדי דכי היכא רובא נסר אזלינן כי עשו
 אחד אס אלמא עשו כמ׳ד החם וק״ל טפי מחדדי ביש
 לא החס יי״ל ־ בטלים דבריו אין חביריו מכל גדול חכם

 אחר נוטה שלבו לסי עצמו כרצון עושה בדין יושבין
 היה וראוי לדין צריכין כולם סנהדרין אבל החכמה

 אחרי אמר דרחמנא אלא הדעת לאותו כולם שיסכימו
 ק״ל •ועדיין רוב אמר הולכין נמי דיינים בג׳ הלכן רכים

 ור״מ ר״א ״ל ושמא וכו׳ דבריו דבטלו דיבמותמר״א הן
 אהני וכי ב׳ כמקום א׳ של דבריו אין רבים כמקום יחיד

חורף זהו ורכים רכים נכי הייגו טפי דמחדדי טעמא
: הרמכ״ן דכרי

 הלל כבית דהלכה דאף מוכחי והרמכ״ן הגאון ודברי
 פ׳ק כמ״ש ענותנין שהס ומטעמא הכ״ק מטעם

 היכא אלא רכים אמרי אמרינן לא כעלמא מ״מ דעירובין
 אחר הולכין טפי מכים אחד לד כי אכל כינהו הדדי דכי

 בתרי חד אי אף הגאון דלדכדי בחלקו׳ח אן ־ החכמה
 רכים אמר הצד הוו כי דוקא הרמכ״ן ולדכרי כטיל לא

 כמש״ל הוא זה וכל ־ החכמה אה־ דאזלינן הוא אז מיהא
משוס ולא קול בת משום כב״ה דק״ל השמועות דפשט

: הרמב״ם לדעת הסר״ה במ״ש שלא דוכא דהוו

 מגן בס׳ הרשב״ץ על קיק הללו הרמב״ן ומדברי
 דן תהי אל במשנת ע״ב נ״ט דף ד פי אבות

 אחרים עמן צרפת שאם שכתב הרמב״ם דביי שהביא יחידי
 קבלו תאמר אל רבים והם יחיד ואחה עלין ומלקו לדין

 הוא דעתי לפי וזהו הרשב״ן עליו וכתב ־ וכו׳ דעתי
 אלא הרוב אחר הולכין אין הדין מן כי החסידות מדרכי
 רובא בתר מזלינן כי מיבמות בראשון וכע״ש שיים כשהם
 ־ עכ״ל טפי דמחדדי ב״ש ושאני נינהו הדדי דכי היכא

 בישו זקן ן הימכי דברי ממנו דנעלמו נראה ריהטא ולפוס
 הלכה דאין ואסיק ישב זו מבוכת שעל תדיר ומחבבו

 כמבואר שאני דיבמות וההיא אחרים עם לדון היושב כיחיד
 סי׳ הסד חורת והרב ־ זו משנה על א^וח בחסדי ועמ״ש

 וחילק יבמות מסוגיש הנזכר הג״א דברי על הקפה ה׳
 דלהראכ״ד אומר בעוניי ואני ־ הרמב״ן כחילוק מדכפשיה

 אלא מחרצסא ושפיר יבמות מסוגיה ל״ק אש־י והגהות
 דהגהוס לומד מקום ים ומיהו ־ כחן להארין רצוני שאין

: כהדמבין סכרי אשרי
 ראיה להביא לי יש והדשכ״ן והרמכ״ן הגאון למדברי

 על דנשאל ליה סימן א״ח מהרשד״ס למ״ש
 הקהל רוב אחר הולכין אי כל־כיהם יתנהגו אין אחד קהל

 דאה־• היב והשיב ־ כיסים בעלי רוב אחר או בסתם
 וסמוכות לא הבדל כשיש אבל שוים כשהם היינו רבים

 אבל הדדי כי ה״מ עשו דמ״ד דיכעות דפ״ק מההיא שלו
 שאדני הגדול הרב מורינו בדורו וגדול " טפי מחדדי ב״ש

 שם המוספות מדברי על־ו תמה זלה״ה יצחקי מהר״א
 מדב־י תברא לא ההדיוט ולי ־ דוכתי ושאר ביבמות
 קיימין מהישד״ס ודברי ־ המעיין יראה כאשר המיס׳

 והרשבין־ והרמב״ן הגאון חלחא סרכין קראי מתלתא
: כמבואר

 יוצא דמפידש עלה דחתאן למאי ראשון לענין חלזרגי
 אמדו אס אף היא בשמים דלא הרמכ״ס מדברי

 הוא כי הנביא יהרג אמה פ׳ שברת האומר ונביא כהלכה
 רכינו אין במקומה חקירתנו שכן ומאחי ־ שקר נביא
 דרבוואשא דדינאופלוגחא יספיקא הלבוש בנופי הנז׳ יעקב
 ובודאי לי ומשיבים יוכיחו השמים מן האיש שאל שאול

 השמים כאשר עובדא עביד למשמעתו והסריס הוא
 אס נוונא האי כי וככל היא בשמים לא והלא • מספרים
:יהרג אמה פ׳ סברת אלהיס אמד כי אומר נביא
הנמי׳י כמ״ש דבר חקור העירוהיהו אנכי דוגמא ומילין

 סי׳ ח״ג והרשביץ ש׳ן סי׳ ובמינון דאבל ס׳ג 1

 שע׳יב סי׳ ״י ”וככ מס דטומאת פ״ה בכ״מ ומרן פכ״ג
 באהל מטמאים אינם כוכבים עובדי דסכרי כר״ש דק״ל
 קי״ד• דף כמציעא אבוה בר לרבה אליהו אמר דהכי משוס
 יאמר אס בנביא משגיחין ואין היא בשמים לא והלא

 מדאמרינן משמע והכי ־ הרמב׳יס כמיש אמת פ׳ סברס
 הישר וסירש״י ויאמר אליהו יבא אם האי ק״ח דף בשבת

 משמע והכי ־ היא בשמים דכא בו מלוי אין ואיסור
 באורים דשאלדוד מאי גבי מ״ה דף בעירובי; מדאמדינן

 והימר דאיסוי־ דהידי החס דפרשיי קעילה בענין וחומים
 נטממ^ רבנן אמור רבזואחא הני אין וא״כ " השייל לא

■: אליהו אמד דהכי כוכבים עיכדי כקברי כר׳ש דקי״ל
וכזאת



גדולים מערכת
 פ״ק כ״י ימיספית גליון מ״ש על להעיר יש וכזאת

 במתיבתא שכיח דהוה אליהו דגיטיןדהקשהאיך
 והביאו כינהו אליהו דתיי ומשכי כלהיקו פשיט לא דרבנן
 הרשב״א כמב בזה וכיוצא ־ כ״י בלקוטיו בצלאל רביכו

 עמיד אליהו שאמרו במה מ״ה דף כ״י למנחות בחידושיו
 דשכיח מדרשות מבתי באחה לפרשה יכול דאליהו לדורשה

 האמור: מכל וכדמשייע היא בשמים לא והרי הססעכ״ד"
 דהרמב״ן שכתב ו קי" סי׳ ח״ג למהריכ״ל ראיתי לכזה

 בבית הופיע רוה״ק אמר כי אף הראב״ד על חלק
 בכפות חביב' ף ומהר״ס • היא בשמים דלא מדרשנו
 הראב״ד כוונת אין כי מהריב״ל על מלק י״ב דף המרים

 • גוזמא בדרן כ; שאמר אלא הופיע ממש הקדש דרוח
 כשמועה אח׳ פ•׳ פיסק יאעי שאם דמילחא קושטא ומ״מ
 היא כשמים דלא עליו לחלוק יכולין הקדש רוח בשם

 ילענין עיקר• מהריב״ל דובר■ לעיל כתבנו וככר ־ טכ״ד
וא״כ כמבואר הביב ן׳ ומהר״ס מהריב׳ל הס פויס רינא

: בדוכחייהו ק״מין הערותינו
 הרמכ״ס על פליגי רבויאחא הני דכל לומר אפשר להיה

 דאם וסברי כ״ק משום הלל כבית דקי״ל הא מכח
 ועבדינן משגחינן ההלכה כפי יאמרו השמים ומן הנביא

 והכי ■י כפ׳ הלכה ויאמר אליהו יבא אם וה״ה כווהייהו
 כטעמא לן ואסברא הדין הוא וכן דמילהא היייופא

 טעמא יהבי הכין ואמטול מיניה מקבלינן דדינא כספיקא
 גליון דעת וזה אמרה דאליהו כר״ש דקי׳יל רכוואתא
 הקדש ררוח שכתב הראכ״ד דעה ■יזה י והרשכ״א הוספות

 לדין הנראין פנים דיש דבזה כלומר מדרשו בבית הופיע
 י נקיטינן הכי דעים המיס בס׳ ז״ל הוא שהוכיח כמו תת

 בזה דגם כהרמב״ם סובר דהוא עליו חלק דהרמב״ן הלא
 דהדין סבר העיון דמבה או , היא בשמים לא אמרינן

 אנן נימזי כאשר היא בשמים לא לומר הדין וחזר כתפך
: שבידינו התורה ע״פ להפן דדעחנו

 לא אמאי הרמב״ס על בזה חולק הראב״ד אס לא-יץ
 אין החבור דמלשון וי״ל , אורחיה כי הפיגו

 לפרש דאפשד הרבי ואמת כהצלה אמר דאפילו ראיה
 ופי׳ השיגו לא ומשו״ה כמש״ל במראי רבנן כדסרגמוה

 הוא הדשב״א זמן עד כי הראב״ד ראהו נא המכנה
: הגרי הל׳ שהועתק

 דקברי להרמכ״ס טעם יהיב היכי בכ״מ דמרן ק״ק ארן
 שבר דאליהו משום הטמאין אינם כוכבים עובדי

 בשמים לא אמרינן נמי הא בכי הרמב״ס לדעת והא הפי
 הר״מ בדברי הוא שהבין וכמו המשנה כפירוש כמ״ש היא

דמרן לומר אפשר והיה ־ כאמור דב״ה מכ״ק לו והוקשה
 : סמין הכי סבר דיבינא ההם דכתב אטעמא בכ״ה

 דיהבי רכוואתא מתני דלק״ה הכי בלאו נראה
 הגליון מדברי ולא כר״ש סבר דאליהו טעמא

 כן סבר הנניא שאליהו היינו דכוינחם • הנז׳ והרשב״א
 לא השלימה וידיעתו הרמה חכמתו מכח כן יפרש או

 לא נבואה בדרן אמרה דאס נבואה בדרן כן שיאמר
 ואין ־ בכ״מ מרן כוונה וזהו היא בשמים דלא אייחינן

 אמת פ׳ הברת אמר הנביא ראם הרמב״ם דעת סותר זה
: כמבואר עלה אמינן נבואה מטעם לאו דהכא יהרג

 דשאיל בהאי עלה דאתאן במאי דעתא יסובי משוס
 ומסחי־מא עמיקתא גביווחא בהלכתא שאלתא ׳

כסב והראכ״ד ממרוי׳יש יעקב דבינו דרכוואסא דפליגתא

 דלא דסברי כדשניין לומי נכין הנה , הופיע דרה״ק
 על נעימה אמירה יהבי מיהב משמיא דאס כהרמכ״ם

 דקי״ל מההר ועד , לה צייחינן כהלכה אחד בדין הודע
 סוגיות והנהו ,דברנו אשר וככל קול כת משוס כב״ה
כאשר הזה היסוד כנגד ליהוו דלא לישכס יש זכרנו אשר

: המעיין יראה
 הן הן הנז׳ יעקב ורבינו הראב״ד דגם לומר אפשר 2א״

 ה׳ בשם ניכא נביא דאם הרמב״ם לדברי יוד״ו
 דלא ויהרג השקר נביא הוא כי האות בא אמת פ׳ דסבית
 הנביאים מן ללמוד הקב״ה הרשנו רלא ׳ היא בשמים

 ואל הלוים הכהניס אל ובאת כמ״ש החכמים מן אלא
 ועמדו הסנהדרין בזמן שנחלקו בדבר אמנם י השופט

 ולא כמר לא הלכמא אחמד ולא מכריע ואין במחלקותן
 שסברת לומר הקדש רוח או קול כס יבא אם בזה , כהר

 יכלו לא והשופטים דסנהדרין מאחר לה צייהינן אמח פ׳
 הוא והב״ק ולכאן לכאן הנראין פנים ויש בדבר להסכים

 מדלית וכי זי סברא טעם ידענו הכי-ק דקודם כהלכת
 שומעין בזה מכריע דאין והשופטים הנהנים הכרעת

 נמי מסרצמא ובהא י כהלכה שאמר הקדש ורוח לכ״ק
 מחלוקת דשאני י הרמב׳יס לדעת דכ״ה מב״ק מרן קושיה

 הרמב״ס אמרה לא ובכה״ג להכריע בארץ אץ איש כי ב״ה
 הלך חלף בעון הן כי הגאונים אחר הרבנים בזמן וכ״ש
 למראה נחמד סבוראי ורבנן ואמוראי תנאי לימוד סדר
 למאוס ונורא גדול בקבוץ לומדים שהיו ויאה יאה

 כנפוס ד׳ על אבדור אבדורי ישראל וחכמי ולאלפים
 אז ־ השופט ואל הלויס הנהנים אל ובאת תו דליכא
 הדור גדול על הקדש רוח והופיע זכו לו שמיס כאשר
 יורר כאשר תשמענה אזניו שומעני׳ שפיר גופיה איהו

 לסמוך אמרו באלו בלבו אלהים נגע אשר וכל משמים
 הדין וגס ־ להכריע הדור בחכמי בידינו דאין מאחר
 בהלכה מסבירות פניס לה יש ההיא והסברא ההוא
 רכה גברא אי ומיכו י הנז׳ יעקב ורבינו דהראב״ד וה״ט
 יכול להפך ההלכות וכללי התלמוד מתוך בעיניו נראה

הראב״ד על הלק שהרמב״ן ונמו היא בשמים דלא לחלוק
: ריהטא לפוס נראה כן

 הי׳ לעיל שהבאתי הנז״ל קכ״ד דף חולין ומטלית
 חביב מהר״סן׳ לדביי ראיה להביא נראה

 הנביא אחר הולכין דאין שכתב ע״א גי דף יה״כ בתוספת
 ט׳ כן או ליאשון ז׳ כן כגון מציאות כספק אפילו

 כמ״ש לפ״ז והקשה י וכיוצא לפי עבדו מכר פ׳ או לאחרון
 פ״ב ררשב״י בההיא וכן הספיקות מגיד היה שהמן
 פוסק היה וההלכות הדינים דע״פ ליה וניחא , דשבס
 שכנגדו העומ״ר האות נא דבריו ולאמת רבינו משת הדין

 , כאורך כדכריו עיין סמיך אגמריה רשכ״י ובן , מוכיח
 על לסמיך דאין דין נספק מינעיא דלא מדנריו ולמדנו

 שאנו אלא לנו פשוט הדין אס אף אלא נביא .דנרי
 וכיוצא נביא על סומכין אין כזה גס כמציאות מסתפקים

 אפילו הרמנ״ם דפירשה הנזכר חולין מסיגיית ולכאורה
 והסם לה ציימנא לא נכואה כדרך יהושע אמרה אם

 הוי אסיפא או א־ישא יוחנן ר׳ אמרה אי כמציאות קיימי
 קצת משמע וכן חביב ן׳ הר״ס הרב לדכרי סייעמא

 דוד בני הרג שסכר מסכאר וכן י ס״כ דף דזכחיס מההיא
: ספרו כ־יש

 ומיסודן סוגיות מכמה הוכממי בעוניי אני אמנם
של



גדולים מערכת
 ככמה והרא״ש והרשב״א חוס׳1 רש״י ראשונים של

 ונביא הודע כן מציאות דכספק להפך שסכרי דוכסי
 בזה בעניותי ההדיוע אני שהארכתי וכמו • ליה צייתנא
 בעניותי ועמ׳־ם • ל״ב הי׳ א״ח יוסף ברכי הקט; כספרי

: ל“ואכמ כסי׳ד בשלה פ׳ דוד בפני

 הוא מקראקא יהושע יעקב מהדר ני־ה[
 פפד״ט דק״ק ור״מ אב״ר הגאון

 באמצעות העולם בבל שמו ויצא תק״א שנת
 על הלקים ארבעה יהושע פני טהרה חבורי
 שבינה פני לקבל זביתי הצעיר ואני • חש״ס
 האלהים מלאך במראה ומראהו .ימים איזה
 מועד פדר על יהושע פני ספד במתנה לי ונתן

 תקי״ו: שנת דרב נמשיה ונח ־ בפרק בו שנדפס
 :בח״ב( פענח צפנת )עיין ילסף יעקב ,מה ]רכי[

)עיי! הלוי יצחק דבינו בן יעקב רבינו ]רכז[
:הלוי( יצחק רכינו

 רש״י של רבו יקד רבינויעקבבר ]י־ח[
 ב״י גיטין שאנץ בתוספות וכתוב

 הגולה* מאוד גרשון רבינו תלמיד שהוא מ׳ דף
חיים בארהות כמ״ש התפלות ,פי וחיבר

: ע״א מ״א דף
 דק״ק אב״ד .)ישראל( יעקב מהדר ]ר־"[

: בח״ב( חדש ילקוט )עיין בעלז

 מריקאנטי פינצי )ישראל( יעקב הרב ]יל[
 שהוא שם וכ׳ ב"" שו״ת חיבר

 מהד״ם המקובל הרב של בניו מבני ונכד נין
:מריקאנאטי

 הרב תלמיד הבהי יעקב מהדר נילא[
 הרב של ורבו יונה מהר״ש

 אות שי״ן מערבת בה״א עיין י גאון מהר״ש
 תורת תשובתו והזכיר ־ גאון( מהר״ש )עיין י מ״ז

• כ׳ סי׳ ח״א למהרח״ש חיים
 אב״ד הגאון הוא כ״ץ יעקב מהדר ]ילב[

 שקבלוהו פפד״ט דק״ק ור״מ
 בישיבתו תורה והרביץ תע״ח שנת לרב

 מופלגים בהורים מת׳ והגדולה החשובה
 היו רבנים וכמה הרבה תלמידים שם והעמיד

 שטיינהארט יוסף מה׳ הרב ומהם תלמידיו
 זברק שו״ת המחבר הרב פירדא דק״ק אב״ד
 וואשיר יוסף מה׳ והבקי החריף והרב יוסף

 והדבמהר״ר אנשבך מדינת דיין טרילינגין
 והגאון ־ יעקב באר המחבר הרב ברלין יעקב
 שו״תשב לאור ויצא הרבה חבורים חיבר הנז׳

. הת״ק שנת דרב נפשית ונח יעקב

 )עש שפירא כ״ץ יעקב מהדר ]ילג[

רוזאניש יהודה מ׳ )ע׳ בולי יעקב מהדר נילי[
 סימנים ועיין ־ נודע כבר ד״ה1

; כה״ב( נשים עזרם • דאורייתא

 :העשיל( הג״ע בלין)עי׳1מל יעקב הג״מ ]רלה[

 החסידי יעקב רבינו הלתיעיין יעקב רבעו ]ילי[

 טהר״ד הרב תלמיד הלוי יעקב מהדיר ]ילז[
 ונדפסו שו״ת חיבר הסון אהרן

 הדפיס שנה עשרים לזה וקודם ־ שצ״ב שנת
 קובץ והדפיס וגרע הוסיף ואח״כ קטן קובץ
 רומז ואליו גדול קובץ הוא והעיקר י הנז׳ גדול

 וגדולה תורה והיה נתבטל־ והקטן הרבכנה״ג
 בחצרות ובא יוצא וגדול שר אהד במקום

 זריז היה זה כל ועם בסחורה ומרבה השרים
 בשר ובעל שמן שהיה ועם בתורה ומלא

 שנת דרב נפשיה ונח ־ איל לא עצלות להם
 ע״ג דרוש לעתים ,בינה בס׳ כמבואר שצ״ו

 היין ומהר״ש ויניציא מרבני פסקיו על וחתמו
חסון מהר״א ורבו אהרן קרבן והרב ומהדה״ש

:בספרו כמבואר
 תלמיד סג״ל( יעקב )מהד״ר מהרי׳ל ]יל"[

 וכתב מויינא שלום ממהר״ר
 שלום דמהר״ר ע״ט סימן בתשובה מהדש״ל

 • הפור לדעת חושש היה ולא מאד גדול היה
 מנהגי ספר יש וגם שו״ת חיבר ומהרי״ל

: מהרי״ל
 מהר״י והוא סג״ל מהד״י הוא דמהרי״ל ודע

 כתב וכן מהרי״ל במנהגי כמבואר מולן
 קכ״ד• דף אמשטרדם דפוס יוחסין בס׳ מור״ם

 סי׳ דבא״ה כנה״ג מהרב זה שנעלם וכמדומה
 מהר״י בשם בב״י מדן מ״ש על ש״ז וסי׳ רכ״ה
 בתשובת• מהרי״ל כתב וכן בבנה״ג כתב מולן

 מספר ג״כ זה ונעלם ־ הוו דתרי דסבר משמע
 היו הזה ובזמן וז״ל ז״ך דף שב׳ הדורות קורא

 הימים באותן וגם מולן יעקב הרב באשכנז
 שחיבר סג״ל טהר״י ונקרא הלוי יעקב הרב היה

 שבהדיא הרי • עכ״ל סג״ל מהר״ם ק שו״ת
 סג״ל ומהר״י מולן יעקב שהרב דעתו גילה

והוא לו עלתה ולא בשתים ומנאם הוו תרי

 : כמבואר באחד
ונראה



מערכת
 ע״ש מילן טהרייל להרב שמכנין לנראה

 מבנק משה כי משה שנקרא אכיו
 נ״א דף הגיטין בשמות כמ״ש מולן אותו
 הבינו קראוהו ולבך ־ מולק המכונה משה
 בעל מור״ם׳ כמו אביו שם על מולק יעקב

 שם על איסרלאס מהר״ם שקורין ההג״ה
: יכונה ישראל ובשם אביו ישראל

 הלוי מולין הד׳ הרמ״ה למהרי״ל מכנין ועוד
 שתראה כמו אביו ע״ש

 שם הדפיסו מהרשב״א אדם תולדות בסוף
 מהרי״ל תשובות והם טהרמ״ה תשובות קצת
 הגדול הרב ומורנו ,בתשובותיו שתמצאם כמו

 וירא פ׳ בדרשותיו זלה״ה זאבי מהד״י שארנו
 בשו״ת להרשכ״א אדם בתולדות עיין כתב

 מעיקר להביא דהו״ל וק״ק ־ וכו׳ להרט״ה
 תשובות מאותן ולא א׳ סי׳ טהרי״ל השובת

 לידתשובת וכמדומה שם זעיר מקוטעות שהן
 ח״ב מאירות פנים מהרב נעלמה הנז׳ מהרי״ל

: ל״בע״ש סי׳
 שם קראו קס״ג סי׳ קולון מהד״י כתשו׳ *בן

 תשובה ואותה למהדי״ל ז״ל מולן מה״ר
 לתלמיד שהיא מהריק״ו בשו״ת שם שכתוב

 היא והדי וייל מהר״י תשובת היא מולין מה״ר
 בי״ד בהגה״ה י׳ וע ־ קס״ג סי׳ מהרי״ו בשו״ת

 מהדי״ל ובשו״ת ־ ה' ודין ז׳ דין רמ״ב !סי׳
 בשם תה״ד בעל למהרא״י הזכיר קס״ח !סימן
 מעלה של בישיבה נתבקש ומהרי״ל י הבר

:קפ״ז שנת
 עצמו הוא מהרי״ל הנקרא סג״ל יעקב מהר״ר

 הכי ליה קרו דזימנין מולן מהר״י
 שס וכתבת• לעיל שהארכתי כמו הכי וזימנק
 וגם • רכ״ה סי׳ איה כנה״ג מהרב זה דגעלם

 הכי משמע בכנה״ג בא״ח ס ש תקס״ח בסימן
 שב׳ מולן מהר״י ניהו הוא דמהרייל זכר דלא
 על מולן מהר״י משם וייל מהר״י מ״ש עיין

 מהרי״ל אבל בשתיהן דיתענה אדר תענית
 למהר״י להקשות והויל וכו׳ ותה״ד בתשובה

 דיתענה מולן מהר״י משם כתב דאיך דייל
 בתשוב׳ להפך כתב עצמו הוא והרי בשתיהן

 אדידיה, דידיה פליג מהרי״ו כדברי האמת ואס
 לן והרית הו• דחד זכר דלא משמע אלא

 ארחיה כ• פליגי מינק והר״י ותה״ד דמהרי״ל
:האחרונים הפוסקים סברות להשמיענו

גדולים
 עצמו כנה״ג הרב לרבינו חזיתיה אנא ברם

 ב״י הגהת ע״ג סי׳ י״ד לכיה״ג דממ״ש
 שפיר דידע להדיא מוכח פ״ג ואות ע״ח אות

 מוכת וכן הוא חד מולן ומהר״י דמהרי״ל
 ולא ־ ע״ש תקנ״ד סי׳ א״ח בכנה״ג ממ״ש
 כנה״ג שהרב נראה דפעם בה נידון מה ידענא

 מוכח ופעם מולן טהד״י אינו דמהדי״ל סבר
:הוא דהר דסבד

 קכ״גדף סימן שמואל משפטי מהרב אמנם
 סימן א״ח דוד בית ומהרב ע״ב קניז

 דסברו בהדיא מדבריה׳ דמוכה זה נעלם רי״ח
 דברי העלם וזה הוו תדי מולן ומהר״י דמהרי״ל

 א״ח יוסף בדכי הקטן בס׳ בעניותנו ועמ״ש
 ברכה מחזיק הקטן ובס׳ , י״ב אות תנ״ג סי׳

:ע״ש ח״י סי׳ סיף י״ד
 באשכנז התחילו ורבותיו מהרי״ל בימי

 נתפשט ומשם מורנו סמיכת לעשות
 אביבנאל מהד״י זה על תגר וקרא באיטליא

 בר סיני הגאון ואמר י פ״ו אבות נחלת בס׳
 משכיל כל זה שקודם הדבר דטעס בצלאל

 לומר זה תקון ועשו וקדושין גיטין נותן היה
 הנסמך אס כי וקדושין בגיטק יתעסק שלא
 * הששי( לאלף קפ״ז )ח״א דוד צמה ־ מורינו בשם

 :י״ד דין רמ״ב סי׳ ״דף בהגה״ה מור״ם ועמ״ש
 ליב יהודה יעקב מהר״ר נילע[

 בח״ב(: זבח לפס )עיין מפירששא

 ספד היבר אשכנזי לנדא יעקב מה״רר ]י"(
 ובסי׳ ד״מ בשנת האגור

 תרומות בעל איסדלן למהר״ר מזכיר שכ״ז
 מדיני׳• הידו׳ יש ובסופו ,קולון ולמהר״י הדשן

 רש״י של נכדו מאיר בר יעקב רבינר נימא[
 הנקרא הוא בתו בן

 הוא העטור שמביא יעקב ורכינו תס רבינו
 קע״ה סימן ח״ם כגה״ג הרב כמ״ש תם רבינו

 רבינויעקב כותב סמ״ג אותקמ״ג־וכן הגהב״י
 והיה התלמוד על הישר ס׳ וחיבר ־ ר״ת על

 נמצא קולון מהר״י אחרן ועד לראשונים נמצא
 מוסד של הישר וס׳ ק״ן בשרש כמ״ש אתו

 פהד״ם כמ״ש אמת אינו לר״ת אותו שמיחסים
 כמ״ש מחזור ר״ת היים־וחיבד בדרך לונזאנו די

 הקבל׳ בם׳ והראב״ד בברכות והמררכי הדא״ש
מהרש״ל ובש״ת • בדורו שהיה לר״ת מזכיר

סי׳



מערכת
 לר״ת׳וראיתי ששימשו הגדולים כתב כ״ט סי׳

 מהד״י תלמיד מפורטוגאל דאנון למהד״ם
 גברא כתב וז״ל שכתב כ״י בכלליו אבוהב

 ובה״ג ור״ח כרש״י גובריה דרב ר״ת על רבא
 ובקיאו׳ בחריפות יותר ואולי מהם כאחד והוא

 כקליפת כלס חיום הנמצאים ישראל חכמי וכל
 מתלמידיו אחד נגד שומשום וכנרניר השום

 דברי שהם ראיתי זמן ואחר • עכ״ל הקטנים
• שצ״ך סי׳ בתשובה הריב״ש

 כתב כ״ו סי׳ שמואל דבר לחרב הוית והזה
 תם־ רבינו הוא חתום׳ שכותבין דריב״ם

 לר״ת מכנים אץ דחתוס׳ נראה ההדיוט ולי
 על כונתם ריב״ם כותבים שדתוס׳ ומה ־ ריב״ם
 ד״י או ורשב״ס ר״ת אחי מאיר בר יצחק רבינו

י מרדכי בד
 • תם רבינו הנקרא הוא מרומרוג יעקב רבינו

 דתלמירי יד כתיבת ישן בקובץ מצאתי
 אליעזר רבינו תלמידיו ומגדולי רבו תם דבינו
 ורבינו קל״ט מצוה יראים ספד כמיש ממיץ
 וחר״ט אחותו בן הזקן יצחק ורבינו פטר

 שלמ׳ בר משה ור׳ מאיבורא והר״ט מפונטיזא
 יום ורבינו יבמות סוף במרדכי כנראה הכהן
 ומהר״י דמ״ק• פ״ג במרדכי כמבואר מיוני טוב

 וב׳ תם רבינו תלמיד העטור דבעל כתב קולון
 ומסתפק סדומדוג יעקב רבינו ומורי בעטור

 כאן עד כן גם תלמידו ר״תמאודלינש גם אם
 הקבלה ובשלשלת י הגז׳ ישן בקובץ כתוב

 מדומרוג יעקב שרבינו שכתב מאד נתערבב
 ספר בעל הראב״ד בזמן שהיה אחד הוא

 מהגהת כחו וזו הרשב״ץ על ותמה הקבלה
 ה׳ השמיטה דשנת ד״ת דאמר בגיטין המרדכי
 נשתמש זה ומיסוד ־ מ׳ דף ע״ש ול״ט אלפים

 הדורות בסדר דבריו והביא אחרים במקומות
 י ישנים שפתי דברי לערב והוסיף נ״ה דף ריש

 אמר דידיה מרדכי דהגהת טרה בחנם ובאמת
 שנת ולר״ת ל״ח שנת לדש״י השמיטה דשנת

 הגהת שמביא זה לשון דמחבר כלומר ל״ט
 רש״י לדעת מהשמיכה השנה מחשב מדרכי
 אמת וזה ־ עומד שהוא בשנים ר״ת ולדעת

 מרומרוג יעקב רבינו הוא דד״ת ופשוט וצדק
 ובזמן הקבלה בעל הראב״ד בזמן היה והוא

 ה״א בתשב״ץ וכ״כ י התוספות כמ״ש הראב״ע
 )עיין אלף במערכת לעיל והבאתיו ע״ב סימן

מ גדולים
 שבידי בקונטרס מוכח וכן ־ השלישי( הראב״ד
 שואל שהיה כ״י ממר־י״ש יעקב רבינו משו״ת

 שהיה בו שכתוב השמים מן הלכות פסקי
 . ז״ל ר״ת כותב דבריו ובכלל תתקס״ג בשנת

 בזמן דהיה כתבתי הצעיר אני כי אמת הן
 שכיון נראה והרשב״ץ הקבלה הדאב״ד^בעל

 ודוק לישב ויש , ההשגות בעל להראביד
 לבינו )עיין אל״ף במערכת כתבנו וכבר י הטיב

 תם רביגו השביח השבה כי עזרה( ן׳ אברהם
 עומר בספר הובא לכבודו שירו ויהי להראביע

 להרמב״ם קדמו ור״ת ורש״י י ע״ש השכחה
 אות תי״ו במערכת בנדפס כתבתי שכבר וכמו

 ספר בירי היה לא שם אך ־ הוספוח( )עיין ד׳
 : גדול כחו במה ידעתי ולא הקבלה שלשלת

 פי* וכו כ׳יי לידי ובא וזכיתי הישר ספר חיבר ר׳ץץ
החשובה מולא אני ושם חשיבות ובסופו סוגיות

 מחשובות י״ה סי׳ ג׳ כלל בא״ה ורדים גנח הרב שתביא
 אח כשם קראתי הישר ספר בתחנתו וכתוב הישר ספר

 ה־אשוכוה בשמועות ישרתי כל פקידי כל יען הזה הספר
 זקכר יש״י דמעולס כתב ושם ־ מעולם אשר והגרסאות

 דשותי אלא ,ל״ג או ה״ג כתב בפי' רק בגמ׳ הגיה לא
 מאריה ליה ושארי וכתב פירושיו פי על הגיהו מימיו

 שלמה רבינו שהגיה אהה על כי אחי שמואל לרביכו
 פלפולו מגודל כי אני גם וידעתי עשרים הוא הגיה

: כזה והאריך זאת עשה לכו ועומק

 מקובל רב מאראגי יעקב מהר״ר ]ימנ[
 והרבה הפלא מהמערב

 הצעיד ואני הקדוש הזהר על פירושים לכתוב
: בכ״י ז״ל מהרב האדרות פירוש ראיתי

 נצרך ושהיה ונפלאותיו עז־זו חסיד רב מפי וגמעתי
 מן גזרו וכך מעוני :התור ומקיים מאד

 ונשאר נאבד סיכף כלים או כסף לידו בא שאם השמים
 זהר כלשון נחלק אחת ופעם ־ תקונו היה שזה וריק נעור

 והודה מרוא־קי״ס מק״ק אזולאי כמהר״א החסיד היב עם
 ראיתי ועמה • השגה קלת לו והיה ז״ל מהר״א לדבריו

 כ״י שלו ההגדה בפי׳ ז״ל מיסה ן׳ אברהם מהר״ר להרב
 נמתיק יחדיו אשר ומיודעי מאלופי ושמעתי וזיל שכתב

 סודוס כמה לי ומגלת אומר שהיה אלהיס בבית סוד
 עתיקים והדברים מתוקים לוף מנופת ועמוקים נעלמים

 מאראגי יעקב כמהר״ר האלהי" המקובל השלם החכם

: חנלב״ה
 א׳ החסיד הרב מולכד יעקב מהר״ר נימג[

 הקרש עיר מרבני
 מרבני אחר פנינו שלפני ברור ת״ו ירושלים

 רבינו של גיסו חאגיז מהר״י של מדרשו בית
 ־ בידי וישנם כ״י שו״ת חיבר יצחקי מהר״א
:כ״י וראיתים נחמדים דרושים חיבר ועוד

רבינו



גדולים ד

 בשו״ת הוזכי מכיר כר יעקב רבינו !ימי[
 שצ״ה סימן חרשב״א

 ש״א סי' מקרוב חדשים ראש בשמים זבשו״ת
 והרמב״ן ז״ל להדםב״ן דברו דהגיד שם וכתוב
 מערכת בריש ועיין ־ ע״ש ראשו על נשקו

;בק״ב( ראם ממיט )עיין י בי״ת
 מובהק רב ז״ל מלכה יעקב מחריר ]יפה[

 הפנימי במערב
 ושמענו צור ן׳ יעקב מהר״ר דהרב פלוגתיה בד

:בזקנה והפליג בקיאותו מהפלגת
 אב אברהם רבעו )עיין נזיר יצהב ר׳ ]ימי[

ביהדץ(:

 ור״ם אב״ד נעים ן׳ יעקב מהדיר ]י"[
 התנו איזמיר דק״ק 1

 אהרן בני המחבר חרב לפפא מהר״א של
 ה״ב בתשובותיו כנח״ג הרב עם וטרי ושקיל

 עזרא ן׳ מחר״א הכולל הרב ותלמידו י הנדפסו׳
 והרב י איזמיר בעיר ור״ם אב״ד היה אשר

: מדרושים •עקב משכנות ספ־ חיבר הגז׳
 ום0הג )עיין סיריויגה יעקב מחריר ]ימה[

: במ״ב( שו״ב סביב 1

 עסה הרמב״ם )עיין עכסאי *2 יעהב רבי ]רפט[
פי' ועיין י ו-כו' הניכוש 1 *

: בח״ב( הרמפ״ם סכי המסכה

 ־ הלוי יצחק בר יעקבפולאק מחריר ]י־[
 בפלפולו הוא

 ומגדולי באשכנז החילוקים הדוד המציא
 י מפאדובה ומהר״ם שכנא מהר״ר תלמידיו

 מפראג מהדיל מהגאון בדפוס תשובה יש1
 מהר״ר עצום כפלפול תשובה כותב ועליו
 לא כעת הזמנים סדר ולפי י הנז׳ פולאק יעקב

 נפטר שכנא מהר״ר כי ־ הדברים לי גתישבו
 ואיך י של״ג שנת תלמידו ומור״ם שי״ז בשנת
 מהר״ל שכתב בנדון יכתוב פולאק יעקב מהר״ר

 כ׳ היים מהדיר הגז' מהדיל של ואחיו • מפראג
 מוד״ס של הכירו שהיה חיים מים בויכוח

 בשם כמ״ש שכנא מהר״ר תלמידי ושניהם
 מיס ויכוה )עיין ה׳ אות וי״ו מערכת ה״ב הגדולים

 אה^ק• היה מפראג שמהר״ל בח״ב(יבאוםן חייט
 מד>ד דנפטר כתבו הדורות וסדר דוד זבצטה

 דבשאלה ועוד • ר״ץ לשנת סביב פולאק יעקב
 פולאק יעקב ומהר״ר מהר״ל פסק עליה שנכתב

יכונו ואיך נשים שנת שהיה השואל במכיר
:הדברים

 אברהם מ׳ )עיין היגמו □הריר ]ינא[
 : ממרחיקוש( אזולאי

 כנה״ג הד׳ פידמויהזכירו יעקב מחריר נ-:[
 קס״ג סי׳ ח״מ ׳

• אותכ״א הטור הגהת
 אמון בנא רב פראגי יעקב מחריר ניע[

 גנת הרב כזמן
 גדול מדקדק והיה יוסף מטה והרב ורדים

 ותלמידו .ורדים גנת כספר בתשובתו כמבואר
 לוי מהר״ר בן לאני־דו שמואל מהר״ר הרב

 מהד״ר הרב של גיסו והיה פז כלי בס׳ המגיה
 כפא על וישב י דושיד בק״ק רב נאוואוי שכת*

 מהמה פדאגי יעקב ומהר״ר י אמון בנא רבו
 אהד והלק מתשובות הלקים שני חיבר הנזכר
 יולדו וכדהים ציצים נקח וממנו בכ״י דאיתי

:בס״ד יוסף כרכי על

 צבי מהר״ר הגאון כן יעקב מחריר ]רכי[
 בתשובותיו המפורסם

 צבי מ׳ )עיין צ׳ מערכת בנדפס כמ״ש ובחכמתו
 שיכל הנזכר יעקב אכיר בנו והגאון י קבכנזי(

 מהיר סופר עט בעט״י יתן פריו אשר ידיו את
 ומליצה שיה בנועם פוסק שאינו כנה״ר קולו
 לחם ומשנה הלקים ב׳ שמים להם וחיבר ־ יפה
 ב׳ מתשובות יעכ״ץ שאלת י המשניות על

 ונראה איה וכ״י טור על וקציעה מד י הלקים
 חיבר ועוד י טורים ד׳ כל על שהיבר מספריו

 דינים טוב מכל מלא הפלה סדוד שמים עמודי
 ופירושים זצ״ל הארי והנהגת מחודשים

 אבות עץ י ומרות מוסד על עז מגדל י מתוקים
 ע״ם לבדד הלקים ב׳ ארש לוה ־ אבות מס׳ על

 הקשורים • וכיוצא התפלה נפחאות הדקדוקי׳
 דרושים איזה מהם ונדפסו מדרושים ליעקב
 הגדול פסה ישרים תפלת הנז׳ מהחבור חוליות

 עולם לסדר פי׳ ־ אדיה שאגת בעזרה קול
 י ספרים מטפחת ־ תענית ומגלת וזוטא רבא

 רומז ועוד י שלים משפט ־ ופרחים ציצים
 כל על לבינה אם שעשה מחיבורים בספריו
 מדרש ועל הרא״ש ועל גמרא חידושי י המקרא

 התור׳ על ושנים ימים והאריך י הערוך ועל רבה
 היה ובבחרותו י אלטונא בק״ק העבודה ועל י

 ולא נסתלק יאח״ב שנים איזה עמדין בק״ק רב
עשני שלא ברוך אוסר והיה רבנות לקבל רצה

:שנה ע״ח בן נפשיה ונח י אבד
מהדיר



מערכת
 )עין בצויזמיר( )אב״ד יעקב מהר״ר ]רנה[

 : בח״ב( יעקב בית
 אלהים איש ק צור ן׳ יעקב מהר״ר ניט[

 מהר״ר קדוש
 בעיר עטר ן׳ מהד״י הרב עם רב היה ראובן

 מהר״ש המו׳ הר׳ עם הי׳ שנים במה ואחריו פיס
 רוב ומלבד ־ הרבה הבורים וחיבר אלבאז ן'

 מלאים לו שהיו הספרים כל שחיבר ספרים
 יד וחי״ל • בגליונות מכתיבתו גדותם כל על

: בח״ב( סופד עע )ועיין ־ מעשית בקבלה

 בא המקובל הרב צמח יעקב מהר״ר ניט[
 והיה יגאל מפורט

 רבינו כתבי לסדר התחיל והוא מובהק רופא
 האט' בחכמת ספרים כמה וחיבר זצ״ל טהרח״ו

 בסדר ובאורים והכוונות הרב דרושי לסדר הן
 והן • עצמם הכתבים וזיקק וסילת ובירר נכון

 וחיבר ־ הכתבים כל על מדעתו הגהות שעשה
 אזולאי מז״המהריא בזמן והיה הבורים כמה

 האדרא פירוש לחבר והתחיל ־ ויטאל ומהר״ש
 י״ח לזה וקודם הת״ג בשנת ברמה קול הנקרא

 שמפורש כמו זו בחכמה עוסק שהיה שנים
 כ׳ ושם הנזכר האדרא לפירוש בהקדמתו
 שנים ששה ת״ו צפת בעה״ק עסק דבתחלה
 לעסוק התחיל ואח״ב וש״ע והרמב״ם בתלמוד
 לחבר שהתחיל קודם שנים י״ח האמת בחכמת

 דרושי׳ הרבה לידו שבאו כתב ושם האדרא פי׳
 והיו ויטאל מהר״ש הרב אצל שאינם עמוקים
 מכתב והמכתב עצמו מהרח״ו שגנזם קבורים

 מהרב שקכלם עצמו מהרח״ו של הקדש יד
 דפים וכמה כמה לידו באו גם י זצ״ל האד״י

 שהבאורי׳ לו ונתברר בפי׳הזהר עצמו ממהרח״ו
 • זצ״ל האר״י הרב עם שלמד אחד כתבם ההם
 ע״ש שחיבר הספרים כל מהרי״ץ כתב ושם

 באו הגנוזים מחרח״ו שכתבי וכתב ־ באורך
 ספר עמוקים מהסודות חיבר ומהם מז״ה לידי
ין קו״ף)ע במערכת לקמן ועיין י הגנוז אוד

:בקו״א( בח״ב קבלה
 )עיין ור״ממצפת אב״ד יעקב מהר״ר ]מיי[

:בח״ב( קדושיה דעת
 הגהות חיבר קאשטרו יעקב מהר״ר נינט[

וכתוב הש״ע על
קארו סהר״י למרן דראה קס״ז סי׳ באיה שם

ואו

מא גדולים י
 קברו" על להשתטח עלה דהר׳ וכו׳יוהיינו נוהג

 גבירים איזה היום גס שנוהגים כמו הצדיקים
 הרב והיה טורקיאה וגלילות מצרים מארץ

 העולים כמנהג והזר אחדים ימים מוהריק״ש
 סוף מ״א דף הדורות קורא ובספר י לזי;אר״א

 מפי ושמעתי וז״ל מהריק״ש הרב על כתב ע״א
 על לבקר ת״ו לצפת הלך שהריק״ש זקנים

 קארו מוהר״י בבית ונתאכסן הצדיקים קברות
 ישם ונפטר גדול כבוד לו עשה והרב ז״ל

 נראה וכו׳ לבקר שהלך שכתב וממה י עכ״ל
 לבקר הלך אלא מצרים מאיץ דירה עקר שלא

 הצבי בארץ כמפורסם נוהגי׳ שרבים כמו וכו׳
 עידנית ליה דאנסו נראה שם ונפטר וממ״ש
 כי אינו וזה • דרב נפשיה דנה הימים באותם

 מהדיקי״ש והרב של״ה שנת לשמים עלה מרן
 • להם ערך בהקדמת נכדו כמ״ש ש״ע שנת

 במצרים הנכתב ב״ד במעשה חתם הוא גם
 בסופו קכ״ב סי׳ בתשובותיו כמ״ש שס״ו שנת
 הדורות קורא דבס׳ ברוד נראה ואח״ב ־ ע״ש

 גדול כבוד לו עשה והרב וכצ׳ל דילוג יש
 שמת ודע י כצ״ל שם ונפטר למצרים והזר

 מהדש הנדפסות מהדיק״ש בתשובות שכתוב
 קורא ספר בעל לוקה מאיש השער בפתח

 קורא בספר ט״ס הוא כי אמת ואינו הדורות
 ונקרא תשובות וחיבר י לעיל כמ״ש הדורות

 אצלייוראיתי וישנם בכ״י והם יעקב אהלי הס׳
 והרבהמבי״ט כ״ילהרב־ התלמוד על שיטות

 ובתשובותיו ,בהדיה וטדי שקיל רכ״ה סי׳ בח״ג
 מונסון אברהם פהר״ר בהדיה וטרו שקלי

 מהר״ר עליה וחתים בנימן ישראל ומהר״ר
בכלי הוראותיו ופשטו י אשכנזי בצלאל

:מצרים נבול

 דף הכלבו הביאו מקינון יעקב רבינו ניש[
: ע״א כ״ה

 בצלאל מ׳ )ע״ן שאול )יעקב( מהר-י ניסא[
: אשכנזי( 1

 אליעזר ״׳ )ע׳ שאנגי ן׳ יעקב מהר״ר ני־כ[

:יש״י( )עיין בש׳ה יעקב ה״ר ניסג[

 אליעזר )עיין שטרימר יעקב מהד׳ר ]ישי[
: נהוס( יעקב ן׳ 1

 שמיאל מ׳ )עיין קמחי יעקב מהר״ר נישה[
־ קמשי(

רבינו



גדולים י מערכת
 תשובתו שלמד. בר יעקב רבעי! ]רסי[

מהר״ס בתשובות
 בארונו׳: וגם דובתי ושא׳ ע״ט ס*׳ דק הקצח׳

 אנטולי( בר שמשק ב״ר יעקב )רבי ]יהז[
 כ' )עיין תבון בן הר״ש

:כח״ב( כנלמד
 הרב תלמיד ששון יעקב מהר״ר ]יסח[

 אלפאנאדדי מר,ד״י
 נפשיה נח וכעוה״ר ששון למהר״א ונכד נין
 המיובים מפי שמעתי ואני י שנה ל״א בן

 וחיבר י זכירתו וכה ובקיאותו חכמתו מהפלגת
 לו ועוד העטור מספר קצת על יעקב בני ס׳

:כתיבות הרבה
 אהל )עיין ששפורטש יעקב מהר״ר ]יסע[

:כח״ב( •עקב

 אברהם מר )עיין מהרח״ו תלמיד יפת ר׳ ]יע[
 : (,וכו מעתה ד״ה גאון

 מרי אבא בן יצחק רבינו ניעא[
 המחבר הרב שהוא נתבו

 תתקל״ט אלפים ד׳ שנת והיה העטור ספר
 מחאה אות ובסוף ־ זמן מאמר בס״שבריש

 שנה ארבעים לי וזה נתב ע״ג צ״ג דף
 בזמן הי׳ ולפ״ז ונו׳ במשקל ששקלתיו

 נולד שהרמב״ם ־ בשנים גדול ויותר הרמב״ם
 נתב תתקל״ט שנת העטור והרב תתצ״ג שגת

 לו שר ישיר אז במשקל ששקל שנה מ׳ הה
 חלק ועוד הדברות עשרת עוד וחיבר ־ נאמר

, :ונו׳ ושחיטה ציצית מדיני מהעטור
 מהד״י תלמיד ב אברה יצחק מהר״ר ]יעג[

 גאון קנפאנטון
 פנים נשוא אבה: ומהר״י י בקאשטוליא

 כתשו' מהרימ״ט נמ״ש פורטוגאל מלך אצל

 רבינו בשם מזנירו ב״י ומרן ־ י״ד סי׳ י״ד
 בי מהדי דדביה רבה דהוה ושמעת• י הגדול

 הרמב״ן לפי׳ פי׳ אבוהב מהר״י וחיבר • רב
 ועוד י ונדפסו המאור מנורת וס׳ התורה על

 בשו״ת קצת •נדפס התלמוד על שיטות חיבר
 העדות ארק ס׳ וחיבר י גאלאנט• מהר״ם
 ומביאו א״ח לטור ובאור הלנות מפסקי

 * נ״י ראיתיו הצעיר ואני בב״י מדן לפעמים
 פיורדא דפוס ח״נ הרדב״ז בשו״ת ראיתי ועתה

 .אבוהב למהד״י י״ד באור שמזניר תק״ק ,,ס
 • עינים שבעה ס׳ שבסוף בתשובה ועיין

 יוחסין ס׳ הרב זנות מהר״א הם ותלמידיו
 * נ״י התלמוד כללי שחיבר דאנון ומהר״ם

 רנ״ג בשנת מעלה של בישיבה ונתבקש
 לעיל נתבתי ־ אכוהב מהדי • בפורמוגאל

 מסתפק אגי ועתה ־ המאור מנורת חיבר שהוא
 מחבר הוא אבוהב מהדי הגדול רבינו אם

 ספר בעל להרב שראיתי לפי י המאיר מנורת
 המאו׳ מנורת הזה בלשון שנת׳ תלמידו יוחסין

בדרך נותב היה רבו היה ואם ־ אבוהב לר״י
:אחר

 ־מסנה )עיין אמיל בז א יצחק ממר״ר ניעק
: בחיב( אהרן

 שר אבראבאניל )יצחק( מהר״י ]יעי[
 והוא ישי מגזע חטר וגדול

 חיבר ־ ישראל מזדה שנת ספרד מגרוש היה
 וברוחב באורך הנביאים ועל התורה על פי׳
 ראש וספר פסח זבח וס׳ ישועה משמיע וס׳

 ובהקדמות רבים חבורים חיבר ועוד אמנה
 שיחה לשוח יצחק ויצא צערו מודיע ספריו

 ישראל בית אחינו ועל עליו הקורה מנל נאה

 • רס״ט בפאדובהשנת מנוחתו והיתד, ־ עש״ב
 :יוסף ובבית בנ״מ ברבות בחלבו׳ מזכירו ומרן

 לבינו )עיין הראב״ד בן יצחק רבעו ]יעי•[
:נהור( שגי יצחק

 )עיין הצרפתי אברהם בר יצחק רבינו ]יעי[
: הרמב״ס(

 )עי׳ משנ״ק אברהם בר יצחק רבינו ]יעז[
 :הלוי( מכר בר ינתק רבינו

 שאלות חיבר אדרבי יצחק מחריר ניע"[
 והדפיסם ותשובות

 ח־׳ם מהרשד״ם בשו״ת כמ״ש מהרשד״ס בימי
 • שלום כק״ק בשלוניקי אב״ד והיה מ׳ סימן

 בק״ק שדרש מדרשות שלום דברי ספר וחיבר
:הנזכר שלום

 תשובתו מאופנהיים יצחק רבינו ניעע[
ד״ם מהר״ם כשו״ת

• תתר״ך סימן
 אברהם מ׳ )עיין אזולאי יצחק מהר״ר ]רם[

: אזולאי( 1

 מ־הל )עיין מאורבילי יצחק רבינו ]רפא[
:בח״ב( 1

 אלברגלוני ן׳ יצחק מהר״ר ]י־־[
 ז כ״י אנשים זרע בספר •־תשובתו אחרון

מהר״ר



מערכת
 הרב תלמיד ז״ל יצחקאלגאזי מהר״ר }יפג[

 והיהמ״ץ כנה״ג
 טו״ב בן בהיותו דרושים ס׳ וחיבר כיא״ו בעיר
 מהרב הסכמה לו ויש טוב דורש וקראו שנה

 אבותיו חכות וכתב ז״ל אלגאזי מהד״ש הגדול
 הגדול והרב אלגאזי אברהם מ׳ הגדול הרב

 לו ויש ספרים לחבר סייעותו ז״ל מחר״שיפה
 רבו הגדול הרב עס וטרי ושקיל ב״י תשובות

 בעי בשו״ת נדפסו תשובות וכמה כנה״ג הרב
 המו׳ הרב גס ־ פסקיו על כותב ז״ל שהרב חיי

 הסכמות תשו׳ כמה כתב ז״ל חיים ן׳ כמהר״א
 הנז׳ תשו׳ ם׳ וראיתי י וטריא ושקלא תשו׳ על
 לו שנתנו השחיטה על סמיכה כתוב ושם כ״י

 : בראש ז״ל קצב* והרבמהר״י י קושט׳ רבני

 יי׳ )ע״ו אלנקיוה יצחק מהי״ר )יפי[
: מסראני( יוסף

 דינים מביא אלעזר ברבי יצחק רבייר ]רפה[
 ריקאנטי הר״ם משמו

:קכ״ד סי׳ וע״ש

 חיים מ׳ ״ןע) אלפאנדרי יצחק מהר״ר ויפי[
:מנוראני( יוסף •מ׳ אלפאנדרי

 תלמיד ־ אלפסי( יצחק )רבינו הרקה ]רסז[
ור״י י נסים ורבינו הנגאל רבינו

 הקדש רוח ודאי כי אומר היה התוס׳ בעל
 ואני * ההלכות כשחיבר הרי״ף על שרתה
 שהיה ממרוי״ש יעקב מרבינו קונטרס ראיתי
 שחיה בדינים השמים מן שאלות שואל

 שאל אחת ופעם י לו ,ומשיבים בהם מסתפק
 כחולקים או כהריייף הלכה אם אחד דין בפרט

 כהרייף הלכה שודאי השמים מן לו והשיבו
 ויגדל יצחק ויזרע עליו וקראו טובא ־דחשיב

 ־ מאד גדל כי עד וגדל הלוך וילך האיש
 פוסקים ושאר התרומות ובעל העטור והרב
 ראיתי דאה הצעיר ואני ־ הדי״ף תשובות מייתו
 יוסף רבינו ותלמידיו י כ״י הרי״ף תשו׳ קובץ
 פטירת ובזמן ־ אפיים מיגאשורבינו ן׳ הלוי

 מביא הדורות קורא ובם׳ חילוף קצת יש הרי״ף
 מתחלפים דברים הם כי יעיר ולא הדברים

 : ע״ב סי׳ ח״א בתשב״ץ ועי׳ ע״א ז׳ דף ־ע״ש
 ש״ך שו״תלהרי״ף נדפסו מחדש עתה ־הרי״ף

 לעיל שכתבתי התשובו׳ הן והן תשובות
 עלו ועתה י כ״י הרי״ף תשובות קובין שראיתי

:הדפום מזבח .על זה

מב גדולים י
 להלכות פי׳ עשו הדורות גאוני שהרבה ודע

 דהיינו . הראשונים מספרי כנראה הרי״ף
 הלכות כל שפירש נראה יהונתן רבינו א(

 עשה יונה רבינו ב( .יהונתן( רביגו )עיין הרי״ף
 מסכת׳ על כ״א נדפס ולא הרי״ף כל על פי'

 הרי״ף על פי׳ מייתי כתובו׳ ובמקיבצת ברכות
 יהוד' רבינו ג( . יונה רבינו מתלמידי כתובות

 הרי״ף הלכות על פי׳ חיבר הרופא בנימן בר
 • הרי״ף הלכות רוב על פירושו בכ״י וראיתי

 הלקט שבלי הרב של רבו שהוא וכמדומה
 . יעלה יהודה שם על יעלה מירי כותב ועליו

 הרי״ף הלכות פי׳ אלמאדארי יאודה רבינו (7
 הלכות באיר כ״י בלוי נושן. ישן ס׳ וראית•
 פי׳ שהוא שם וכתוב ומגילה מפסחים הרי״ף

 בפירושו מזכיר ואינו מדאר״י יהוד׳אל מרבינו
 דוסא ורב גאון סעדיה רב הגאונים דברי כ״א
 הכל, וזולתם גאונים האיי ורב שדירא ורב בנו

 וראיתי' הרי״ף הלכות פי׳ הרא״ה ה( . גאונים
 הלכות פ•׳ הריטב״א ו( .כ״י מסכתות איזה

 י״א דף סוף למ״ק בחידושיו כמ״ש הרי״ף
 עשה ישמעאל הר״ר ז( כ״ב. דף וריש מהש״ס

 אלשקר מהר״ם כמ״ש הרי״ף להלכות פי׳
 הגהות עשה תם רבינו ה( .מ״ו סי׳ בתשובותיו

 קמ״ה דף ס״ז עשין בסמ״ג כדמוכה הרי״ף על
 נמוקי י( . הרי״ף הלכות פי׳ חר״ן ש( . ע״ב

 הגהו׳ כ׳ דשב״ם יא( . הרי״ף הלכות פי׳ יוסף
 אבא ר׳ יי( . מהגמי״י כדמשמע הרי״ף על

 הרשב״א כמ״ש ההלכות על פי׳ יוסף בר מארי
 העטור הרב יג( .קכ״ח דף על שבת בחידושי

 מאה )עיין . מ״ם מערכת עיין הרי״ף על חיבר
:בח״ב( שערים

 ג׳ לפרש יעד כתובות במסכת׳ שהרייף ודע
ערבי. בלשון ופירשם רחב באיר הלכות

 ע״י בלה״ק אותם להעתיק טיח הרמ״ע והרב
 קכ״ח קכ״ז סי׳ בתשובותיו וכתבם חכמים ב׳

 נ' פי׳ נדפסו דעים תמים ובם׳ . ע״ש קכ״ט
 רי״ט רי״ח בסי׳ הקדש בלשון האלו הלכות

 שנדפסו אחר נדפס ישרים תמת ס׳ ר״כ.אמנם
 אחרי שנדפס נראה וגם הרמ״ע תשובות

 עיניו בהם המעיין ועתה . ז״ל הרמ״ע פטירת
:לו וטוב האלה העתקות בשת• יחזו

 ;"ס: האי״י ;עיין אפומאדו יצחק הרב ניפח[
 מצדיע מרבני אחד אריפול יצחק מה׳ ]יפע[

בזמן



 בספר שם חשו׳ לו ויש ורד׳ עת הרב בזמן
 הי׳ ובדודו . נועם דרבי ובספר ורדים מת

 זיין ישועה והרב .ישר העיון בעומק משובה
:בספריו ומזכירו תלמידו הי׳

 תלמיד )ריב״א אשר בר יצחק רבינו ]יש
רש״יעי׳בהמוך(:

 הטי אשר בר יצחק הבינו ]יצא[
 רבו שהיא יוחסין ספר כתב

 מסתפק הדורות קורא בספר וגם רש״י של
 של רבו שאינו פשיטא ההדיוט ולי . בזה

 קציד סי׳ דעים תמים בס׳ מוכח שהרי רש״י
 מבעלי אהד שהוא ר״ז וסימן קנ״ח וסימן

 כדמוכח התום׳ שמזכירים ריב״א והיא התוס׳
 מ״ה כלל הרא״ש ובשו״ת רעים בתמים שם
 ריש התו׳ הרא״ש שכתב זה ובענין .יו״ד סי׳

 .ריב״א ומפ״ש וכתבו רש״י על הקשו מטין
 הקשה שריב״א התום׳ כתבו ט״ל דף בנדה גם

 הוא כתב הסין י; בס׳ וגם .והשיבו לרש״י
 הוא ובן רש״י תלמיד שדיב״א זה את־ עצמו

: האמת
 וארא פרשת החומש בפי' לרתום׳ וראיתי

 ביום נולד אשר בר יצחק רבינו שכתבו
 על וקראוהו אשר בר יצחק רבינו שנפטר

וגו׳. השמש וזרח עליו וקראו שמו
 בר יצחק דרכינו אותנו אלהים הודיע ואחרי

 הרב דברי לקיים אפשר שנים היו אשר
 סגן אשר בר יצחק לרבינו שמנה יוחסין ס׳

 צעיר איש ואנכי .רש״י של מרבותיו לויה
 היה אשר בר יצחק דרכינו הוכחתי לעיל

 עצמו יוחסין ספר הרב ושכ״כ רש״י תלמיד
 הדורות קורא שבספר דהגם וכתבתי .אחיב

 שהוא לי פשיטא ההדיוט לי בזה מסתפק
 יוחסין ספ־ הרב דברי וקיימתי רש״י תלמיד

:לעיל עיין האחרונים
 האף כי .דעתי נתקררה לא לעצמי וכשאני

 הקצרה דעתי זה כאן כי ועד מריש אמנם
 אפס .רש״י תלמיד שהוא הלוך מסבים כד״ל

 ידו יכתוב ודייק דגמיר יוחסין ס׳ שהרב עז בי
 וממטכע . לזה זה סמוכים ההפכיים דברים

 עתה אמנם . טיס שהוא נראה אינו הלשונות י
 אר״ש נאמני יוחסין ס׳ הרב דדברי אפשר

ורבינו חכמה. רוח לכל וכמדתו מישור לשב״ט

גדולים
 ובשנתבקש אשר הי׳בד הלוי( יצחק ל׳ )עיין בס״ד

 אשד בר יצחק רבינו נולד מעלה של בישיבה
 של חי׳תלמידו האחרון וזה שטו על וקראוהו

 אחד דבר נפל ולא חתום׳ מבעלי והוא רש״י
:מתוקן והבל יוחסין ספר מדברי

 בהרבה התוספות בעל אשר בד יצחק רבינו

 מתום׳ מייתי דעיס תמים בס׳ מקומות
 ר״ז סי׳ דעים בתמים ועיין לעיל ועמ״ש .שלו
 חט: סי׳ בסיף הכתוב תחזינה ועיניך ט ר" ר״ח

 ב׳ הבולל מגדים פרי להרב ראיתי .ריב״א
 י״ד ט״ז על זהב משבצות הבורים

 בהקדמתו שכתב י״ד שיך על דעת ושפתי
 כתב •עקב חק ובספר הבחור חי הוא שריב״א
 דבריו ריסי ומבין .עכיד העטור בעל דריב״א

 ואין . מתנגדים דברים שהם שסבר קצת ניכר
 הוא משנ״ק אברהם בר יצחק רבינו בי בן הדבר

 התוספות שכותבים ריצב״א והיא הבחור ר״י
 רבינו הוא הרוב על ריב״א שכותבים ולפעמים

 התוספות בעל אותו שמבנין אשר בר יצחק
 ואגב אברהם בר יצחק רבינו יהי׳ מהם ואיזה

 ודברי ריב״א כתבו דיצב״א במקום שיטפא
 על אלא התום׳ דברי על אינם יעקב חק הרב

 שהוא העטור על ריב״א שכותב ספר איזה
 שלשלת ובספר .מארי אבא בן יצחק רבינו

 לכתוב עוד רוצה ואיני בזה בלבול יש הקבלה
 :אזן להעיר גרגרים ג׳ שנים כתבתי עליגרק

 ב״י הגהת צ״ג סי׳ י״ד כנה״ג הרב שכתב ודע
 חי הוא הלבן שחי בידו דמסורת י״ב אות

פרי בהקדמת והביאו דיב״א והוא הבחור
:הנזכר מגדים

 מהרח״ש תלמיד בארקי יצחק כה׳ ]יצג[
 תשובתו והביא ז״ל

 בסוף ממנו פסק ונדפס כ״ט סי׳ ח״י במהרח״ש
:בשלוניק• שנדפס התרומות ס׳

 עה״ק מרבני א׳ רב בואינו יצחק כה׳ ]יצג[
 שלפני בדור ירושלים

 וי״ד א״ח ש״ע על מלכים שלהן היבר פנינו

 מרבני דינים וחידושי מהריק״ש מחידושי
 ספר ונמצא .זמנו ותוך זמנו שלפני עה״ק

 בס׳ זה ס׳ והוזכר ת״ו ירושלים קדשנו בעיר זה
: זמננו אחרוני ובספרי חדש פרי

 נארמיזאן( שמואל מ׳ ביטון)ע" יצחק כה׳ ]ילד[

רבינו



מערבת
 על דש-ב ברוך כר יצחק רכינו ]יל־[

 באורך צ*צ*ת בדין הרי״ף
 רכ״ד. סימן תמיסדעים בס׳ תשובתו והובאה
 רבנים מ־-חמשה אחד שהוא אלי והקרוב
 ואחד יצחק כילם כבוד ששם הרי״ף שבדור

 זה: שהוא ואפשר ברוך בר יצחק רב שמו מהם
 נייד )עיין שאמר ברוך יצרה ה״ר ניצי[

בח״ב(: ונו׳ חזה ברם ר״ה שאמי

 . בח״ב( ילחק ברן )עיין ברב״ יצח" ׳“מ ]רצז[

 מרבני אהד אמיל ג׳ בן יצחק מה׳ ]יל"[
 של זקנו ת״ו הברון עה״ק

 אבואלעפיא מהר״ח הגדול הרב הדוד מופת
לפנים וזאת דרושים והסד חיים ספד חיבר

: יעקב ישרש בסוף בקצור נדפס
 : זאב( בנימן מ׳ )עיין גרשון יצחק מה׳ ]ילט[

 בח״ב(: אמם )ע׳דברי דלך )יצהץ(בר ר״י“מי ]ם[

 אהלי בשו״ת הוזכר דון דון יצחק מה׳ ]שא[
 ן׳ תם למהד״ר תם

וסימן ר״ה וסי׳ קע״ו וסי׳ קט״ו בסי׳ יחייא
: מקומות ושאר רי״ב רי״א ר״י

 ילהק רבי־ו )עיין מדופירא יצחק רבעו ]ש־ז
 : כח״ב( מיספות )עיין .מרונפיר

 ירוחם רבינו בזמן מדלרא יצחק רביגל ]שג[
 צמח כ״כ צ״ד שנת

 וחיבר . סוףע״א כ״ו ד׳ בקורא ועיין דוד
 שערי בשמותם קראו והיתר באסור שערים

 עליהם הגהות חיברו הדורות וגאוני .דורא
 שעדים ומביא ומהרש״ל הדשן תרומת הרב

ומהר״ם . הוראדנא אב״ד שפירא למהדרין
:סדרו כפי חטאת תורת חיבר

 רבינו תלמיד רבינויצחקמויינא ]שי[
 ותלמידיו וראכי״ה מפריש יהודה

: ברוך בר ומהר״ם הרמ״ה
 מוויינא הר״י ליה דקרו זימנין דהפוסקי׳ ודע

 זרוע אור יצחק רבינו ליה קרי זימנין
 יצחק רבינו והואר״ת קדוליהריא״ז וזימנין

 . זרוע אוד ס׳ המחבר הוא שהרב זרוע אור
 על ג״י זרוע אור ספר הוית הזה הצעיר ואני

וגדול באריכות התום׳ בסיגיית ונזיקין נשים
:והכמות האיכות

 שתות בס׳ כע״ש סיבת ידי על זרוע אור הס׳ שם לקרא
 זרוע אור ילהק סר״ר וז״ל ע׳יב נ״ז דף הגיעין 1

 ולישרי לצדיק זרוע אור במדרש דאומי חולק ■מאוסטריין

מג גדולים
 בה״א ליה דבוסבין ש״מ א״כ עקיבא דבי ס״ת שמחה לב

 באומו רמוז לריק אוהו שמלא שמחה ומרוב כאל״ף ולא
 ' עכ״ל זרוע אור שחיבר הס׳ הנז׳ ילהק ה״ר קיא פס־ק
 נושן ישן קלף על כחוב ספר לידי בא עתה הצעיר ואני
 כשוב ושם י החסיד יהודה מינינו גמטריאוס ס' והוא
 רומז עקיבה הוא הלאן מתיבת ה׳ עקבי תיבת הלאן עקבי
 ובריישות משניות שסידר הרועים משכנות על עקיבא לדבי

 .יצחק ליבינו דהו״ל וק״ק . עכ״ד ישראל במשכנות
 בה״א דנכהב סובר שכן החסיד יפורה רבינו מרבו להציא

 ליה דאלימא ואפשר .כמדוכי ואסמכיהאקיאדעקביהלאן
 פה איננו הגיטין שמות )וס׳ רז״ל ממדרש ראיה לאתויי
 קטנות בהלכות חאגיז מהר״ם להרב וראיתי י עמנו(

 כתוב . למח . בה״א עקיבה וז״ל שכתב גיטין בקונטרס
 לכותבה נראה מכאן עקיבה ס״ת וכו׳ זרוע אור בגלגולים

והראיה במדרש מרז״ל שהרמז מהס ונעלם . עכ״ל בה׳יא
: מויינא ילחק מרבינו

 מק' דמיישי הנזכר דהרב להעיר מיסיף אני וץלך
 בפסוק רמז האר״י דרכינו זכר לא אמאי הגלגולים

 רני אותיות יעקב אביר כ• גדול ס־ד יעקב אביר מידי
 זרועות בטלו עקיבא רבי משמה משז״ל סיד והיא עקיבא

 מזה והרי מקרוב שנדפס תורה בלקוטי כמ״ש עולם
: באל״ף שנכתב נראה

 בשם ע״ב קט״ו דף בשמות אתרן יד להרב וראיתי
 שני דלרין ויטאל מהר״ש משם שהביא עקיבה

 בפסוקים סמן שיש מפני בה״א ואחד נאל״ף אחד גיטין
 ר" ס״ת שמחה לב ולישרי ללדיק זרוע אור לשניהם
 גט אלא כומבין שאין שהמנהג וכמדומה באל״ף עקיבא

 ממילא ואל״ף שה״א מאחר האמת שכן ונ״ל בה״א אחד
 אביר וגואלן כפ׳ זה רמז מלאתי לא וכעת . עכ״ד אחת

 כשער לא כאל״ף עקיכא רכי אותיות שהוא יעקב
 הורת בליקוטי ולא גופיה ויטאל מהר״ש שסידר הפסוקים

 כ״י הגלגולים בס׳ ראיתי אן . פאפורש מהר״ם שסידר

 ע׳א וכפ׳ כאל׳ף עקיכא ז*ל הרב שדורש מ״ח ׳ופ מ׳ פ׳
 בפי ושם לאדה״ר רומז ואל״ף יעקב אותיות דעקיבא כתב
 אביר מידי ידיו זרועי ויפוזו מהרמ״ו משם הביא מ״א

 •- שהבאתי תורת כלקוטי כמ״ש עקיבא רבי שהוא יעקב
 כ זיטאל ולמהר״ם למח למתר״י להזכירו הו״ל זה וכל

 :חששי האלף בתהלת מוויינא הר״י והיה

יצחק רביגו כי .הרמב״ן בזמן היה זרוע אור
 האלף בתחלת הי׳ זרוע אור מוויינא

 עלה הו׳ לאלף ז״ך בשנת והרמב״ן הששי
 שיכתוב דחוק שודאי אלא ת״ו ירושלם לעה״ק

 עזריה מה׳ כהרב הרמב״ן.ודלא דברי על א״ז

 בזמן היו אם מסתפק כגה״ג הרב וגם יהושע
 וידועי . ודו״ק ע״ש ת״ב סי׳ בי״ד כמ״ש אחד

 טהר״ע הוא זרוע אור יצחק רבינו דתלמיד

 דכתב מביא ט״ק בסוף ובמרדכי מ-וטנבורק
 וכן יונה ובינו מם* הימב״ן לי אמר מהר״ם
 כתב וכתב זרוע אור יצחק רבינו תלמיד הדט״ח

לדעת הואת .הרמב״ם באגרות והוא להרמב״ן

שהיה



מערכת
 ודאי אמנם .זרוע אור בזמן הרמב׳ין שהיה
 ואפשר הימב״ן דברי על יכתיב לא שא״ז

מהרמב״ן קשיש דא״ז
 מה׳מנהם המקובל הרב בפסק• שמזכיר דיא״ז

 שהוא לומר אני קרוב ז״ל מריקאגטי
 אחרון. ישעי׳ רבעו ולא זרוע אור יצחק רבינו
 כ׳. אות מ״ם מערכת בח״א שכתבתי מה וא״ב
 וכו׳( קוה״ד בהס* כתב ד״ה ברוך בר מהר״ס )עיי!

 דמייתי דריא״ז שם שכתבתי ממה שנראה
 . אהרון ישעיה רבינו הוא ריקאנטי מהר״ם

 שהוא במונה דאפי׳ התם. קאמינא ועוד הדא
 וכו׳ מפי׳ דקדק הבונה האחרון ישעיה רבינו

:שם כמ״ש
 דברי על השיב מויינא משה בר יצהק רבינו

 ועל אחת תשובה התרומה בעל הרב
 שמואל בר אליעזר רבינו השיב תשובתו
 שבלת הלקט בשבלי ארוכה תשובה מוירונא

 במערב׳ לעיל ועיין באורך התשו׳ כל כ״י רמ״ז
 מווירונא(: אליעזר רכינו )עיין . ט״ל אות האל״ף

 הועתק מפיפארו וינטורא יצחק ]שס[מהר״ר
 שלום ס׳ בסוף שלו פסק

:ז״ל קאזים מנהם למה׳ חבית

 עיניס שבעה )עיין זאיית ׳1 יצהלו מהר״ר ]שי[
:בח״ב( 11

אבי )אזולאי זרחיה יצחק מהר״ר ]שז[
אזולאי(. אברהם מה׳ )עיין ז״ל( המחבר

 ואם עיר א׳מרבני האנין יצחק מהר״ר .]שח[
 שלוניקי בישראל

 יצחק בני ספר חיבר ביעקב עדות הרב בזמן
: תשובות קצת ובסופו דרושים

 ברודא( אברהם הג׳׳מ הריף)ע>׳ יצחק מה׳ ]שט[

 בפסקי מזכירו יהודה בר יצחק רבינו ]שי[
 ,במקומו בפסקיו ריקאנטי מהר״ם דינים

:הרבה
 יבינו )עיין יהודה בר יצחק רבינו ]שיא[

: הלוי( יצחק 1

 גיאת בן יהודה רבי בן יצחק רביגו ]שע[
 רבנים מההמשה והוא בזמןהרי״ף

 פסקי והיבר . יצחק ששמם ההוא בדוד שהיו
 ומ״ש .מהלכותיו הראשונים ומביאים הלבות

 וחת רשב״ם אחות בן בי הקבלה בשלשלת

 ע״ש וכי׳ שמשון הי׳רב ואביו גיאת הרי״ק י׳<1

גדולים
 סדר הגאון על המיהני וביותר לשמוע קשים

 עיא.והדבר ג״ו דף הגז׳ דברים שהביא הדורות
 ושם הרי׳־ף בזמן ניאת ן׳ יצחק דבינו כ׳ ברור
 הוא וחת רשב״ם אחות ובן .יהודה הרב אביו

 ומהסמ״ג . שמואל דבינו בן התום׳ בעל חי
 אלו בי בזח ודי ראיה ריח אין שם שהביא

: מאד פשוטים דברים הם
 פענח )עיין הלו׳ יהודה בר יצחק הבינו ]שיג[

:בח״ב( רזח ____
 רבינו רבו בשם יהודה בד יצחק הבינו ]שיי[

 ורבינו ובו׳ זצ״ל אליעזר
 יושבי אריות פי את שאל משה בר משלם

 רפ״ו: שבלת ה״א הלקט שבלי ובו׳. ירושלים

 )עיין העם יוסף במה׳ יצחק מהד״ר ]שטי[
:כח״כ( יוסף פורה כן

 ממלכות יוסף בר יצחק הסופר ]פטז[
:כעה״ס יעקב רכינו )עיין פודפונאל

 הרב בן יצהקי יצחק מהר״ר הרי ]שיז[
 מורנו של אחיו יצהקי מה׳ החסיד

 דרושים נחמד ס' חיבר יצחקי מהד״א הרב
 כנראה המגן הרב תלמיד והיה .ב״י ודאיתים

 י״ד אברהם זרע בשו״ת הבאה בתשובתו
: ע״ש עליו המי״ן הרב ותשובת

יסיד )ע״ן הישראלי יצחק הבינו ]שיש[
:כח״ב( מולם 1

 הרב של אחיי הכהן יצחק מהר״ר ]שיט[
 מופלא הסיד ,היה הכהן מהר״א

 בספרו אחיו מר עליו סיפר באשר ופלא הפלא

 •ראה שם והקורא . ע״ב כ״ב דף אליהו מדרש
 כאלו במעשים מופלא הסיד היה שבזמנינו

 נדלה כי יראה בעין עין בי במעשיו ויבוש
 הרמב״ם וכמ״ש . חקי אין ה׳ עבודת מאד

: מקומות בכמה והבאתיו אחד לחסיד
אוסטרא מק״ק הכהן יצחק מהר״ר ]ש־[

: בה״ב( מזרמי קצור )עיין

 יאודה מה׳ בן הכהן יצחק מהר״ר ]שנא[
 מגזע רפאפורט ממשפחת הכהן

 בהונה בתי חיבר בלובלין אשר עולם כהונת
 כהונה כתי בי״ת)עיין מערכת במש־׳ל חלקים ב׳

 ת״ו ירושלים לעה״ק בא אביו ומר .כח״כ(
 דהרי פלוגתיה בר מהרד״ך הרב בת ונשא
 מיד הי׳תל והוא הנז׳. הרב להוליד וזבה הסג״ן



 אב״ד אלגאזי מחריש הרב והכירו פוי״ה הרב
 צפת מעהיק מצוה בשליחות והלך .במצרים

 והי׳ לחרב איזמיר בעיר קבלוהו ובחזרתו ת״ו
 ידושלם לעה״ק הזר זקנותי ולעת מ׳שנה שס
 שטר כתבתי הצעיר ואנכי לרב וקבלוהו ת״ו

 הכולל הרב ותלמידיו עה״ק. מכוללות הרבנות
 דוד בכ״ר מהר״ח דמו׳ והרב שאול מהר״י

 בן קול המחבר השלם וההכם אבואלעפיא
רוביו מהד״ם קדישא הסידא המו׳ והרב לוי

.נעים ומהר״ש
 מה׳ )עיין שולאל הכהן יצחק רבינו ]ש־כ[

: קארי( מ־ר״י מרן . זמיא ן' דוד

 פסק שב׳ לאטיש די יצחק מהר־׳ר ]ש"[
 הזהר ס׳ להדפיס

 שכתבתי מה ב׳ אות חי״ת במערכת לעיל עיין
: בח״ב( שלמה חשק )עיין

 פחד )עיין לאמפרונטי יצחק מהר״ר ]שעי[
: בח״כ( יצחק 1

 דש״י של רבו היה "לוי יצחק רבצנו ]שכה[
בכמה מפירש״י כנראה

 דרביה ח׳ דף הדורות קורא בם׳ וכתב דוכתי
 ואיברא הלוי יהודה בר יצחק רבינו ררש״י

 :רמייתי ל״ה דף בסוכה מהתוס׳ מוכח רהכי

 קצת נראה נ״ט ד׳ סוף בגיטין רש״י מדברי אך
. לחוד הלוי ור״י לחיד יהודה בר דר״י

 בחידושי מהרש״א הרב מדברי נראה וכן
 וממהר״י מט סי׳ רש״ל ומתשו׳ שם הלכות

 נושן ישן בקובץ מצאתי וכן . ל׳ סי׳ הלוי
 והי׳ אשכנזי היה יהודה בר יצחק דרבינו נ״י

 כל פ׳ המרדני כמ״ש גאון האי רבינו תלמיד
 הזקן ורבו אחר היה סמל יצח״ק ויבינו .כתבי

 . עכ״ד יקר בר יעקב ובינו היה רשיי של
 פרק כחולין בפסקיו להרא״ש דאיתי וכזה

 מפי רש״י קבלה כן וז״ל שכתב המקשה
 מויטוי סג״ל יצחק רבינו עולם גאוני רבותיו
 יקר בר ורבינויעקב יהודה בר יצחק ויבינו

 ד״י כתב חמץ סוף מייטוניות ובהגהות . ז״ל
 המופל׳ מהרב ושמעתי רגמ״ה. מפי יהודה בר

 שקבל זלה״ה עטר בן מהר״ח קדישא חסידא
 דבריו בתוך כותב רש״י דכאשר מרבותיו

 ודף ע״ב נ״ט ודף מ׳ דף בשבת כמו לויי״ה
 ובנו .הלוי רבינו מרבו זה דפי׳ ר״ל ע"ב ם׳

בתשו׳ כמ״ש יעביץ רבינו ונקרא יעקב רבינו
: מ כ״ סי׳ מהרש׳'ל

מד גדודם
 הרא״ה• של אחיו בן הלוי יצחק ]שכחרבינו

 בהי׳ הריטב״א הזכירו
: מהספר ל׳ע״ג דף גיטין

 הרב של אחיו הלוי יצחק מהחד ]ש"[
 שהי׳ הלוי מהר״ש

 מפורסם היה רוזאניס מהר׳י הרב של חבירו
 לו יהיו ימיו במבחר ונפטר ובקיאות בחכמה

 בם׳ ונזכר בכ״י תשובות והמשים מאות שלש
 והרב • רל״ט סי׳ נדרים בהל׳ עולם כהונת

 בהל׳ משיל הרב עט וטרי שקיל לוי מהר״ש
 הוא הלוי מהר״ש ■■הרב של ובנו ־ אישות
 בתי הרב מורנו עם וטדי שקיל יעקב מהר״ר
 במבחר נפטר הוא וגם קטן זכיית בדין כהונה

 ומהר״ר מהר"ש להרבנים להם והיה י ימיו
 מהר״ש והרב י פשוט ת״ח אחר אח יצחק
 רוזאניס מהר״י הרב שגפטר זמן איזה אחר

• רבתי בקושטנדינא רב הוא היה
חיים מים כאד )עי•; האי יצחק מהחל ]שכח[

 מודינא מרבני ואלי לוי יצחק מהר״ר ]שכע[
 אבוהב מהר״ש בזמן

 הש״ע על הפנים לחש ס׳ היכר ־ זכות ומהד״ם
 ואני • להספדו בדרוש גבולבנימן כמ״שבם׳

 הפנים מלהס וקצת שו״ת קצת ככ״י ראיתי
 הקדש יד מידו עצמו הרמ״ז ובכתב ־ שלו

 בהוראה איטליא עמודי שני בכתב ראיתי
 ממודינא הלוי יצחק וכמה״ר אבוהב מהר״ש

• וכו׳ טהורות אטרות ואמרותיהם
 מבכהס מ׳ )עיי; לוויה די יצחק מהחל ]של[

 • ממרויקיס( אזוצאי 1

 ת יצ זיע )עיין לומירוזו יצחק מהר׳ר ]שלא[

 לוריא('זצ״ל יצחק )ר׳ האר׳י דיינו ]שלב[

 ניצוץ שמו גדול בישראל
 כתב מעליותיו קצה אפס ע״ה רבינו משה

 ועזוז ־ החיים, עץ בהקדמת זצ״ל מהרח״ו
 ומצרף המלך עמק בס׳ כתובים נוראותיו

 הקדש רוח לו והיה האר״י שכחי ום׳ לחכמה
 זצ״ל מהרח״ו מכ״י וראיתי י חכמה בכל ובקי

 שי״ח משנת מצרים מרבני הסכמה טופס
 במגילת ראיתי עוד י שם האר״י הרב והתום
 מה כל כי ממש טכ״י ו מהרה׳ של ז סתריו

 ירחץ וקצת אחת בשנה מהאר״יהיה שקיבל
 שנלקה אב ה׳ יום עד ושל״ב שנתשל״א והם

אייו



גדולים י
 מהוימ״ט ממדדח״דוהרב במכתב כן שראה לי

 שדרש ששמע ממה מביא קנ״ג דף בדרשותיו
 ע״ש• אשכנזים בק״ק בצפת זצ״ל האר״י הרב

 ר' חכם הפנימי המערב מארץ ח״ח מפי ושמחתי
 ענית ע״פ האר״י שהגיד שמצא מסעוד

 החכם ואמר יוחאי ב; שמעון ר״ח שב״י שבי שבית למרום
 בר יצחק ר״ת למפרע שב״י כ״י עליו רמזתי ואני הנז׳

 : עכ״ד אני פס היותה מעת ע״ד זצ״ל האר״י שהוא שלמה

 מהדי ממרן שאלה שאל זצ״ל האר״י רבינו
 סי׳ רוכל אבקת בס׳ והיא ז״ל קאדו

 וכבר י לעיל ועי׳ שאלתו על השיב ומרן קל״ו
 ירושלם בעה״ק נולד זצ״ל האד״י דרכינו נודע

 בו שנולד הבית נודע שעד זקני ת״וומפי
 תפלתו ובית מדרשו ולראות לראותה וזכינו
 במצרים נתברדד אשר והמקום ־ מצרים בארץ

 • המעשה ימי ששת כל שנים ששה הישנה

 שרבינו מהזקנים שקיבל אחד זקן מחכם ושמלתי
 זצ״ל דביכוהרמ״ק פטירת אחרי זל״ל האר״י

 רבה שהיה הגדול והרב . בקבלה קצת לדרוש התחיל
 ידרוש שלא לו אמר זצ״ל הררב״ז הוא בצלאל הרב דרביה
 לקרותו ושלח לדרוש אחרת פעם וחזר י בנסתרות ברבים

 להרדב״ז לטוב זכור אליהו נתגלה .ביני וביני הרדכ״ז
 דרך על ודרוש בכחך לן לו אמר לפניו האריי וכשבא

: בקצור הדברים חורף זהו ־ נאת לן כי האמת

 היו פאסי יצחק והרב אפומאדו יצחק והרב דל האר״י
 הגדול הרב לפני יושבים תלמידים שלשתם

 א׳ יום שנה עו״ב בן כשהיה ז״ל והאר״י ז״ל הרדב״ז
 וחמת יצחק ששמם כאן יש ג׳ הרדב״ז לפני ואמר נכנס

 . אמרת חידוש ומה בני כונתן מה ואיל דבריו על הרב

 לעני; נפרד א׳ וכל בשם שוים לשסנו5ש כונחי רבי א״ל
 אפומארו יצחק כמהיר וחבירי כקבלה אתעסק אני י אחר
 יצחק הח״ר ומכירי העיון בחכמת העולם בכל שמו יצא

 . בהפך ולעשותו ענין כל על להפציר גדול יהיה פאסי
 הקבלת בחכמת מאד גדל זציל שהאר״י דבריו ונסקיימי
 בשלוניקי עיונו ונפלאות כהי הראה אפומאדו וכמהר״י

 . ענין בכל מפציר היה פאסי ומהר״י . מהרשד״ם בימי
 י״ב דף אליהו מדרש כספר הכתן מהר״א הרב כתב כן

 אפומאדו מהר״י של דעובדא גופא וכתב האריך ושם ע״ד
: באריכות ע״ש פאסי מהר״י שעשה ההפצרות וגס

 ממשפחת שהיה שמענו זצ״ל לוריא יצחק מה׳ רבעו
 כבוד מספרים חבורת בני והיו דל עהרש״ל

 וא׳ ישן היה השבת דיום מכללא ואתיא ז״ל הרב שבחי
 שם ועמד שפוותיה מרחשן דרחושי להרב ראה מהחברים

 שרי וא״ל ז״ל הרב ונתעורר דבר איזה יבין אם לראות
 שצריך ע־לאין רזי; נשמתי קבלה עתה כי מאריה ליה

 ואני י נסעיררהי כבודו ונעבוד לאומרם שכיס כמה
 כאן היושבים כל כי ספק אין להם אמרתי אז הצעיר

 וילך פ׳ על שמואל בילקוט והנה י רזיל בדברי מאמינים
 מה דוד למד לילה שבאותה אמרו בנויות שמואל אל דוד

אי; אפוא א״כ . שכה במאה לומד איכו ותיק שתלמיד
לתמוה

מערכת
 ועל עלינו יק זכותו בעוה״ר האלהים אדון

• ישראל כל
 נכתבו גדולתו מכללי זצילקצת האר״י רבינו

 • לעיל שרמזתי כמו ספרים בכמה
 בהברת זבחי׳ מסכת על שיטה כתב ובבחרותו

 מהר״א הרב מפי ושמעתי ־ בצלאל הרב רבו
 ז״ל שהוא אהרן יד המחבר הרב אלפנדארי

 כל על שם מפורש והיה זו שיטה בידו היה
 או בצלאל הרב עליה דמאריה שמא חידוש
 היתה אשר בשרפה נשרפה ובעוה״ר האר״י

 מרן שו״ת בתוך גם • ספריו כל עם באיזמיר
 החכם ששאל שאלה שם שכתוב ראיתי כ״י

 ולפי • אשכנזי יצחק כמה״ר המקובל השלם
 מדיני א׳ בנדון השאלה היתה בדעתי הרשום
 מבלי בשאלה צדדים מצדד והיה ממונות

 על תשובתו יסד ומרן י ספר שום הזכיר
 השואל השלם שהחכם נראה וכתב השאלה

 זה דבר וכתב זה פוסק ס׳ משום זה צד אמר
 כמעט התשובה כל וכיוצא זה פוסק י״ה לצאת
 סברת פז אדני שעל השאלה דברי לבאר

 דעת שנטה שנראה למה והסכים היא הפוסקי׳
 ישרים תמת ס׳ בהקדמת גם י השואל הרב
 הגדולי׳ מאורות משני מוגה הר״ן שהי״ל כתב
 ששאלו נודע זצ״ליוכבד והאר״י בצלאל הרב

 מחכמתו ספר מחבר אינו אמאי תלמידיו
 כי מציאות הי״ל שלא והשיב בקבלה הגדולה

 כח בו ואין החכמח טעינות לו נפתחים תיכף
 טורח לו היה מדבר כשהיה ואפילו לכתוב
 דבר ובתחלת ־ אליהם לדבר קטן צנור למצוא

 עניני׳ ואיזה דצניעותא ספרא פי׳ כתב בו ה׳
 שער ועשה קבצם ומהרה״ו האמת בחכמת

 רבינו הקדש יד מטהרת שמצא ממה אחד
 חיים מ׳ )עיין חי״ת מערכת בנדפס כמ״ש האר״י
 ־ מאב קטן יתום דנשאר נודע וכבר ־ וימאל(
 לבית מצרים לארץ הלבה נשים עטרת ואמו
 האד״י נתגדל ושש המכס בעל שהיה אהיה
 • לאשה בתו לו ונתן הגביר דודו בבית זצ״ל

 מארץ שנה למאה קרוב זקן ת״ח מפי ושמעתי
 הלך שבבחרותו לי סיפר והוא המערב

 אצל רגיל והיה לקושט׳ הלך וגם למצרים

 ידע במצרים וכשהיה דוזאניס מהדי תנא רב
 בעל ודודו זצ״ל האר״י של שחמיו בבירור
שאמר וכמדומה פראנס-ס מרדכי ושמו המכס



 ירוד . העכור החומר הוא המעכב כל כי . זה על לחמות
 הוא ורוחו החומר הפשיט הנביא שמואל בכח הע״ה

: להארין ואין ופשוטים מובניה והדברים . קבלן

 קנפאנטון מהר״י ליארן די יצחק מה׳ ]שלג[
אנוהב־ מהר״י של חכירו

 ואמוראים תנאים כמת משרש שהיה זל״ל מהרח״ו וכתב

 עליו כותב בב״י ומרן ־ הל^עי י$ז־ה מםיש
 בתשובה בולט בן הר״א הגדול־ותלמידו ובינו

 וכתב ־ בשבתו מאריך עינים שבעה ספי בסוף
 בלב ולבו בנסים מלומד שהיה יוחסין ס׳ הרב

 בן זקן מעלה של בישיבה ונתבקש ־ האריה
 שהוא הדורות ירא ק בספר וכהב שנה• שבעים

 ־מהשגו' דרמב״ם לחציל אסתר מגילת חיבר
 קונטרס לידי בא[ ועתה ־ המצו׳ בס׳ הרמב״ן
 ובראשו קדא״ו שנת ברומא שנדפס פסקים

 צור ן׳ אליעזר בכמה״ד ליאון יצחק הרב פסק
 שהי׳ שם וכתוב ש״ו שנת הפסק וכתב ספרדי

 שהרב פשוט בעיני ונראה י תושבאנקונה
 מגילת ם׳ המחבר חרב הוא הפסק של הזה

 מגילת ס׳ בהקדמת שכ״כ המצות על אסתר
 ב״ר אליעזר הרב בן ליאון יצחק ששמו אסתר

 די דמהר״י נראה גם י צור ן׳ ספרדי שלמה
 ליאון משפחתו אבוהב מהר״י של חבירו ליאון
 אבל ליאון די אותו שמכגין וזהו עיר שם והוא

 וכן הואשם־ ליאון אסתר מגילת הרבהמהבר
 שהם אסתר מגילת ובהקדמת בפסקהנז׳

 ד״י ליאון יצחק כתוב המחבר של דבריו
 שהרב תראה וכן ־ ציר ן׳ ומשפחתו מחסנרו

 להרשב״ץ הרקיע זהר ,ם מזכיר אסתר מגלת
 ליאון די מהר״י ובימי ־ דע״ח שנת שנדפס

 הדפו׳ כך כל נתפרסם לא שבימיו הדבר קרוב
 הרקיע זהר ראה שלא וכ״ש ישראל מספרי
 שנת ,נפשי נח קנפאנטון מהר״י שרבו מודפס

 דנפטר יוחסין ספד מדברי משמע וגס ־ רכ״ג
 אבוהב טהר״י כי הגירוש קודם ליאון די מהר״י

 וא״כ ע״ש רלג שנת ונפטר ממנו קטן היה
 שהרב בכ״י הרקיע זהר לידו בא מאין

 דאפשר והגם • ארגיל בעיר היה הרשב״ק
־ רתוק הדבר אבל להיות

)ריב״ם( מאיר בר יצחק רבינו ]שלי[
• ר״ח( ־ מאיר בד יעקב רבינו )ע׳

 פרענקל מאיר יצחק מהתר ]פלה[
־ מפראג( הארמים יונה מ׳ )ע׳

מה גדולים
 פלונתיה נו מולינא די יצחק מה■ ]־לי[

 בשו״ת ככתוב דמרן
 והסכימו גרשון רבינו חרם בדין למרן א״ח

 • מאיר בר ישראל והרב המביי׳ט הרב מרן עם
 ק״ל סי׳ תשובה לו יש רוכל אבקת ובשו״ת

 נדפסו ועתה י קל״א בסי׳ עליו כתב ומרן
 מולינא די מהר״י שקבצם ראש בשמים שו״ת

 ובהקדמתו בהגהותיו •צחק גורנ׳ויזד״ח כעמיר
 ש״ת לו שיש הנז׳ מולינא די מהר״י הרב כתב

 לארצו חוזר והי׳ והרמב״ם הש״ם על וחידושי׳
 לחיבוריו. קודם ראש בשמים להדפי׳ ויניציא

 צדק מלכי בר יצחק רבעו ]שלז[
 ונדפס בכורים מסכת סיף שפי׳

 י* דף בקורא וכתב שמשון' רבינו פי׳ סוף
 כלו זרעים פי׳ ראיתי ואני ־ רש״י בזמן שהיה

 שהוא שם וכתוב צדק מלכי בר להר״י כ״י
 הר״י מייתו והפוסקים • מסימם־נט הר״י

 דף העטור והרב • טהרות סדר על מסימפונט
 • מסמפונט הר״י בן שילה ,לר הזכיר כ״ה

הלקט שבלי הרב צדק מלכי בר יצחק רבינו
 קמ״ט־ בשבלת ומהם משמו דינין מביא

 ־ בכורים סוף על פירושו לנו שיש ומרניהו
 וטהרות זרעים סדרי כל פירש הוא אמנם
 טיית במערב׳ כמש״ל מסימפונט מהד״י והוא

• בח״ב( וכו׳ הדר פי׳ * טהרוה )ע׳

 תשובתר הובא׳ מנחם בר יצחק רבי׳ ]שלח[
• תתקכ״ב סי׳ ד״ם מהר״ס בתשובת

)ריב״ם( מרדכי בר יצחק רבינו ]שלט[
• ר״ה( • מאיר בר יעקב רבינו )עיין

 מתתיה מרדכי בכמה״ר יצחק מהתר ]שט[
 תשובתי באה הנה ־ צורף

 :כ״י ז״ל קאזים למהר״ם הבית שלום ס׳ בסוף

 הלוי מרן בן יצחק רבינו ]שמא[
 והרבה הראשונים אותו מזכירים

 תמים בס׳ קמאי רבוואתא משמו מביאים
 וסימן קכ״ב סי׳ ומהם מקומות בכמה דעים

־ קפ״ח וסי׳ קס״ט
 מויינא משה בר יצחק רבינו ]שמע[

 - מויינא יצחק רביני )עיין

 אברהם מ׳ )עיין משען יצחק כמה״ר ]שמג[
אשר(* ף

 בלימונטי גוניס יצחק מחריר ]שמי[
 - בחייב( המכין שער )ע׳

מהד״ר



י מערכת
 ביס )ע"! ואים נונים יצחק טהריר ]ם""[

• במ״ב( יצחק

 אב אברהם רכינו )עין נזיל יצחק רבי ]שמי[
ביחדין(• 1

 הכסף צרור )עיין גרברנר יצחק רבינו ]שי"[
־ בח״ב( 1

 ־ זכשן מ׳זכריה )ע׳ סבע יצחק הרב ]שמח[
• קארו( מהר״י מרן 1

 הראכ״ד בן נתור סגי יצחק רבעו ]שמט[
אליהו אליו ונגלה

 ורבינו עזרא נו רב תלמידיו והיו לטוב זכור
־ אברהם לבינו וע׳ דרמב״ן של רבותיו עזריאל

־ דין בית אב

הט״ז אחי סג״ל יצחק מ׳ הגאון ]שי[
־ סג״ל( דוד מ׳ )עיין

 בס׳ שמביא מסימפונט יצחק רבינו ]שנא[
 והמרדני הלקט שבלי

 כמש״ל צדק מלכי בר הר״י הוא דינים בכמה
 הלקט שכלי ובם׳ י צדק( מנכי בר ר״י )פיין

־. ז׳'ל מהרב תשובות מביא
 משה מ׳ )עיין עונקינידה יצחק כמה״ר ]שנב[

: עונקינירה(

 הרב מביאו עבו דמן יצחק רבינו ]שיג[
והוא חכמה• ראשית

 ובכמה ־ הרבה ספרים וחיבר הרמב״ן תלמיד
 יצחק הרב דת והוא היד״ע כתוב ב״י בפרים

 עינים מאירת ספדו בכ״י וראיתי • עכו דמן
 שנייר שסיה״ב וכתוב דרמב״ן סודות לפרש
 דמן נ״ד שמואל בר הצעיר יצחק ר״ת • דעת״ו

כ״י סתריו במגילת זצ״ל ומהדח״ו ת״ו עכו
• ענינים הרבה ממנו מביא

 הכמה נובלות בסוף כ׳ ־ עכו דמן יצחק רבינו
הרמבי׳ן• של סודו ובעל הבר תלמיד דהיה
 עושה שהיה מפעולות ממנו כ״י קונטרסים וראיתי

 מלאכים אליו ובאים הצירוף חכמת ידי על
 השמות פעולת ;ישרש ונודע . ופעולות סודות לו ומגלים

: עבו דמן יצחק מהרב אחרון בדור נמצאת
 חסד בספר החסיד מז״ה למ״ש מכוונים הללו ודברים

 ״א נהר הקורא עין שני מעין לאברהם
 ידיעת נמשן מזה *מהשמות וזולתו הויה שם דמצרוף
 לזה הצירופים ממנו שנעלם והפני ־ השמות פעולת
 אדם ימציא ואם • השמות כעונת ידיעת ממנו נעלמה

 אפשר כי בדובשו פתנים מרורו׳ ימלא אזי דבר איזה ממנו
 ואז אביו יצועי לבלבל לפחות או ברע טוב להרכיב לו

 להשתדל רשאי האדם זה כל ועם ־ ח״ו ויקלן יחלל
 עם העהיב בן ושיהי׳ האל גדולת לדעת כדי גידיעתם

 כדי לא אכל . חורה סתרי בידיעת טעם המשיבים אותם
 דמן יצחק הרב וכן ־ מוגה מספר עכייל מעכה לעשות

גדולים
 והיה הצרוף חכמה מרבותיו מקיבל להיותו הנז׳ עכו

: הפעולות לו ומגלים מלאכים אליו באים כה בקי

 המערב כערי בשנים וין מופלג חכם בדורנו כי וידענו
 ונשתמש הצרוף חכמח מקובל מזק; למד

 לכן י חל״ש עתו בלא מת ובעוה״ר לצרכו זו בחכמה
 להבין וילמד זו בחכמה רב שימצא הגם כי שמענו אזהרה

: דיני בנפש,■ כי לצרכו בה יתעסק לא

 דאורייתא משיכה העני; משך אותנו שהביא והואיל
 התורה בשבת שתים דב־וח לו וידוח אדברה

 צירוף הנצרפי״ן הן אלו הבאנה אשר והאותיות הקדושה
 התורה אותיות דאין שם מז׳ה בקדשו דבר וכה דאורייתא

 הס אכן י כהם המדבר בונת שיובן הסכמיים אותות
 בצורתה ומזת ו אות כל כי פנימיות דוחות האותיות

 עד משתלשל הספירות מבחינת ידוע רוחניו׳ לפנימיות
 צורות תהיינה פיו ומהבל ההיא באות ההוא האור שיגיע

 ובכתיבתס . האצילות בעלם בשרשן מתקשרות עליונות

 וכשיזכור . הס״ת קדושת סוד וזהו כהס שורה רוחניות
 בה המצורפות האותיות כח יניע מהתיבות תיבה אדם

 יתהוה עוד בזה זה והכאסס ההם כמוה תנועת ומסיבת
 וזה מלאן כמו יהיה ח־ש ומציאות רוחניות פיו בהבל

 .המרקחות כהרכבת והוא תפלה וכינת השמות הזכרה סוד
 והאריך ־ לריק יגיעתו אין מבין שאינו אף בתורה וכשיקרא

 : הדברים כללוה הוא וזה בהרחבה ע״ש מז׳יה בזה. עוד
 שה׳ דמאחר הראשונים חקירת ישוב רוומא וממילא

 צריך אתאי כליות חיקר לב בוחן יתברך
 לבקש לו שיש מי דכל ומסגי שפמים בבטוי להתפלל
 וה׳ ורעיוניו לבו ויכוין שאלתו בלבו יחשוב מהקכ״ה

 ובזה לכך ראוי אם לבו משאלות ימלא תעלומות יודע
 שיתפלל אף הזי לא גברא ואי כביכול שמו מתקדש היה

 תירוץ כמבי-המפיש־ס וכבר י נשמעים דבריו אין בקול
 בהוצאת הלא כי טעם טוב יש האמור פי על אן . לזה

 האותיות נחות ומניע רוחניות מעורר כתקנן התיבות
 אורות יההוו וע״ז בזה זה והכאתם ותנועתם המצטרפות

 לפי ממם הדשות והס המרקחות הרכבת דרן על הדשות
 באיחוי המתגלגל המיוחד שם וצירוף ההוא והרגע העת
 חוץ כי שפתים בבעוי להתפלל כרין ומשו״ה .וכיוצא רגע

 שערום לא חדשות אורות יאירו והבקשה התפלה מענין
 מעורר קדושות באותיות התיבות בהוצאת המתפללים

 רות בהכאת הנעשית מהרככה הדש הכח ויתהוה שרשן
: ההוא ברגע העולמות מלב לפי האותיות חיות

 היום כל קרא שאפי׳ אליהו דבי בתנא אמרו וכבר
 והטעם העוה״ב כן הוא ממנע לוטן ואחות פסוק

 יהיה וגם רוחנייתם יעוררו ההם ותיכות אותיות כי
 לפי חדש אור יוליד פעם וכל בהרכבתם עצום תועלת

 כרגע שולט אשר המיוחד השם וצירוף העולמות מצב
 יכין. שלא אף מקום ככל כתורה הקורא כי כאופן ־ ההוא
 הרכבה המרככה הן הן עצמן והתיכוח האותיות מ'מ

: ורוחניותם הקדושות צורות
 תמנע לוטן ואחות פ׳ אליהו דכי בתנא דנקט ויתכן
 בחורה עוסק שאינו דמי בו יש גופיה קרא דהאי י

 דבמדרש נודע כי י כמדו קללה ילבש בברכה חפץ לא
 לשון שהוא ליטא ארמי מלשון לוט דרשו מהזהר הנעלם

 מלשון הקללה עם המתחבר לוטן ואחות וז״ש קללה
 עצמו המונע כלומר . תמנע זהו מאחין ולא קורעין

מללמוד



מערכת
 העוזב אלא וסיעתו היצה״ר מחדק לן אין כי מללמוד

 משיבת חמימה כי זנ״ל האר״י גורי כתבו וכבר .ה׳ תורת
 שמונע דרכנו לפי ויוממק . ע״ש תמנע ר״ה עדות נפש

 בעני! בעניותי הארכתי וכבר . תמנע בר״ת תרמוז ללמוד
 ־בריס הקט; בק׳ רז״ל ומאמרי קדש מקי־אי כמה בפי׳ זה

: בס״ר י״א דרוש אחרים
 דהשבון כתב בהס״ל שם מז״ה הלשון דבשיירי יודע להיי

 ומילוי ומילוא; הם עולים ומנצפ״ן השורה אותיות
 לא כי אחד רב ושאלני י באירן ע״ש רבוא ס׳ מילויין

 אעבור כי כעניי ואני . הרבה וחקר מכוון החשבון יעלה •
 .לי עלתה לא ולכשיף אופנים בכמה הרבה טרחתי בס׳ין

 אשר ודו״ק דבמקום כ׳יי לאברהם חסד בספר ומצאתי
 הובר על תעיר מז״ה גס כי והנאני וצ״ע כתיב בדפוס

: עיון ואלריכה

 במערב׳ עיין שזכרתי עיני׳ מאירת ספר ובענין
־ בחיב( עיני׳ מאיית )עיין • בס״ד מ״ש מ"ם

 יוסף מ׳ )עיין מסיפתא צמאר יצחק מר ]שני[
־ גליל( ן׳ .

 דודן/זמראץ מ׳ )עיין עקריש יצחק ה״ר ]שנה[

 וטרי שקיל עראמה יצחק מהר״ר ]שני[
 בח״א המבי״ט הרב בהדיה

 • העקידה הרב של נכדו שהי׳ רפ״דונראה סי׳

 • ז״ל( האר״י )עיין פאסו יצחק מהר״ר !ש״[

 • נתנאל בד פארדו יצחק מהר״ר ]*״[
במהרח״ש תשובתו הובאה

• צ״ו פי׳ ח״ג
 מהר״ס )עיין מסתנן אב״ד יצחק מהר״ר ]שנט[

: זכות(

 משה פני בס׳ פראנסיץ יצחק מהר״ר ]שש[
 איזה יש

 ה״ב משה מפני ונראה ז״ל מהר״ב תשובות
 מהרח״ש הגדול הרב תלמיד שהוא ע״ו סימן

:מ״ט וסי׳ מ״ח סי׳ וע״ש ז״ל

 טעמי עיין —פרחי ׳1 יצחק רב ]שסא[
 • בח׳ב מצות ---היפתה ף קצחי רב ]שסכ[

לב ן׳ צדיק בכמה״ר יצחק מחריר ]שסג[
 תם אהלי בשו״ת הוזכר

 המבי״ט הרב ובשו״ת מקימות ושאר קי״א סי׳
 והוא קס״ו סי' בהגה״ה ראש בשמים ובשו״ת

 ק״ב סי׳ בח״ג לשבה ומזכירו למהריב״ל קרוב
 קס״ה: סי׳ למרן רוכל אכקת בתשובות והובא

 פרא )עיין קאבאליירו יצחק כמחיר ]ששי[
בח״ב(: לבנון

 יוסף מ׳ מי; )עיין קארו יצחק מהר״ר ]שסה[
: קארו(

מו גדולים
 עמודי )עיין מקררבייל יצחק רבינו ]שסי[

כ בח״ב( גולה 1 1

 )ע״ו מרדכי בר קמחי יצחק הרב ]שסז[
; בח״ב( אזהרות

 רכיני )עיין קגפאנטץ יצחק רבעו ]שסח[

: ליאון( די מהר״י אבוהב, יצחק

 ברגלוד איל ראובן בר יצחק רבינר ]שסע[
 בזמן היה

 ומהם כתובות ממס׳ בפרקים פי׳ וחיבר הרי״ף
 • הקבלה בס׳ הראב״ד כתב כן ,חכמתו ניכר
 כמש״ל בינה מקום איזה אזהרות חיבר והוא

 והדמב״ן ־ בח״ב( אזהרות )עיין אל״ף במערכת
 ח״א בתשוב׳ הדשב״ץ כמ״ש ממשפחתו היה

; ע״ב סימן
 ף הרי" נכד ראובן בר יצחק רבינו ]שע[

בח״ב(: אלפסי דרב שערים )עיין

 לו ויש הוזכר מררנפיר יצחק רבינו ]שעא[
 תשובות כמה

 וסימן מ׳ סי׳ ומהם כ״י ח״ב הלקט שבלי בס׳
 מדופירא יצחק דבינו שהוא ואפשר י מ״ו

 קליד סי׳ הקצרות מהר״ם בתשובות שכתוב
: תוספות לו שיש

 ישעיה־ רבינו )עיין שבתי ר׳ בר יצחק ר׳ ]פעג[
: הזקן

 :רש״י( )עיין רש"י אבי יצחק רבינו ]שעג[
 ר״י הוא התוספות בעל יצחק רבינו ]שעי[

 הזקן ד״י והוא שמואל בר י
 נכד והוא וריב״ם ור״ת רשב״ם אחות בן והוא

 נכדו והיה אלחנן רבינו אבי והוא רש״י בת
 מחזור שחיבר שמואל בר שמחה רבינו של

 בתשובה עצמו ד״י וכ״כ ־ רש״י תלמיד ויטרי
 במחזור ראיתי וז״ל מ״ק ריש המרדני הביאה

 רש״י מתלמידי שמחה רבינו זקיני שיסד ויטרי
 בא״ח ב״ח להרב תשובה ומכאן * ע״ש וכו׳
 מחזור חיבר שמעי׳ דרכינו שכתב צ״א סי׳

 פי׳ בי״ד כנה״ג הרב על והתימא ־ ע״ש ויטרי
 בן התום׳ בעל שר״י השב בתחלה אשר ק״י

 אחר שמואל בן שהוא אמר ושוב רשב״ם
 קשה דבר והוא ע״ש יוחסין בספר מצא וכן
 העירותיהו אנכי וכבר שכמותו גדול על

 סי׳ שם י״ד ברכה שיורי בקונטרס בעניותי
 התרומה בעל ברוך וחביבו • באורך ע״ש ק״י

* הקדוש רכינו בשם בספרו ומזכירו תלמידו

ועיין



מערכת
 ובשו״ת ־ ג״ב שרש סוף במהריק״ו זעיין

 ששמשו הגדולים כתוב כ״ט סי׳ מהדש״ל
: התוספות בעל ד״י לפגי

 יהודה שרבינו שכתב כ״י ישן בקובץ וראית
 ואחיו משאג״ץ שמשון ורביגו מפארי״ש

 הזקן• ד״י תלמידי הבחור ד״י המכונה ריצב״א
 שמב־א מקינון שר״ת קולון מהר״י וכתב

 קובץ עכ״ד ־ הבהיר הי תלמיד היה המרדכי
*: הנז׳ ישן

 סימן א״ח כנה״ג שיירי להרב הייתי וצופה
 הבחור שכ׳שר״י הטור הגהת סוף תמ״ז

 הזקן ד״י זה ואין תם רבינו של אחותו בן הוא
 דר״י הסליחה ועמו י עכ״ד הרשב״א שכתב

 חזי ופוק י ר״ת אחות בן התום׳ בעל הוא הזקן
 בחידושיהם והרשב״א הרמכ״ן קדישין במימי־
 הזקן שמואל בר ד״י כותבים דוכתי בכמה
 צדה בהקדמת מבואר וכן * התום׳ בעל הידוע
 רמ״ו סימן ח״ג בתשובה ץ שבי הד וכ״כ לדרך

 בעל הזקן ד״י אותו שקורין שמואל ש־״יבר
 נכד וריב״ם ור״ת רשב״ם אחות בן הי׳ התום׳

 אחיו דיצכ״א הוא הבחור ור״י י ע״ש בתרש״י
 עליו וכותבים משאלץ שמשון רבינו של

 שהוארבינו ריב״א שאינו להורות ריצב״א
בר יצחק רבינו )עיין כמש־׳ל הלוי אשד בר יצחק

:הלוי אשר
 שכתב שם כנה״ג שיירי הרב על תמיהני ועוד

 מדלא הבחור ר״י הוא הטור שכתב דר״י
 שמסכים נראה שם פר״ח והרב י לר״ת הקדימו

 מקדימו היה הזקן ר־׳י היה שאם דמוכח עמו
 אחות בן היה הזקן ר״י כי איבו וזה י לר״ת

 בדין הזקן ר״י על הפוסק כונת אם וגם י ר״ת
: אמו אחי דודו לר״ת להקדים הוא

 "ג סי׳ האגור בס׳ כמה .המוס' בעל שמואל בר ר״י
: ע״ש משנה אינה שמואל בר ר״י לגבי הגיור ירעה

 חתן הכהן שמשון בר יצחק הג״מ ]שעה[
מהר״ס )עיין מפראג מהר״ל

 : רזאבח״ב( פענח , חיים מיס ויכוח ועיין ־ מרוטנבורק

 יצחק, בחר )עיין שעי ׳1 יצחק מהחל ]פצי[
: בח״ב( רחובוש באר

 שערים מאה )עיי; י^י יצחה מהר״ד ]שעז[
: בח״ב(

 רבינו של רבו משפירא יצחק רבינל ]שפח[
 כהן אביגדור

 תשובות בשבליהלקט תדיר שמזכיר צדק

גדולים י
 כתב בסוף קמ״ב ובשבלת ־ משמו והוראות

 רבו בשם צדק כהן אביגדור רבינו משם
: ע״ש משפירא יצחק רבינו

 ששת( בר יצחק )רבינו ]שע^ה״יב״ש
 הכהן פרץ ודיינו הר״ן תלמיד

 ־ בתשובותיו כמבואר קדשקש חסדאי ורבינו
 לאלגזי״״ר הריב״ש שבבא ישן בקובץ וראיתי

 לאמדיי״ה לעיר. והלך כבוד בו נהגו לא
 להדשב״ץ יראה והרואה • והחרימם וביזוהו

 שכתב ואילך קנ״ח מסימן ח״א בתשוב׳
 ובלעדר המלך ע״פ לדיין הריב״ש שנתמנה

 בב״י ומרן הלקים ג׳ תשובות לו ויש ־ וכו׳
 ראיתי הצעיר ואני י מח״ג תשובותיו מזכיר

 אחד חלק והם כ״י ח״ג הריב״ש תשובות
 ־ כסדרן שבידינו הריב״ש תשובות ט׳ מקובץ

 ממאמרי התור׳ על הריב״ש פי׳ בב״י י1ראין גם
 על חידושים חיבר גם י הכתובים ופשטי רז״ל

 קצת מביא במקובצות בצלאל ורבינו התלמוד
: מחידושיו

 ל״ב סימן בתשובה אלשקר מהר״ם , הריב״ש
 הריב״ש כתב מזו וגדולה וז״ל כתב

 הקדוש ומרן י ע״ש וכו׳ שלו דכתובות בתום׳
 בסי׳ כתב מחדש הנדפסות רוכל אבקת בשו״ת

 וגם פה אל פה אליכם אמרתי כבר וז״ל ע״ג
 בי מהר״י הגדול הרב מורי כי לאמר במכתב

 וסומך הריב״ש תשובות דואה היה זלה״ה רב
 ותופס שבזמנו אחרים מפוסקים יותר עליהם

: עכ״ל אחרים מפוסקים יותר סברתו
 בין שעבדו ריבות דברי לעיל רמזתי וכבר

 מתשובות וניכר והרשב״ץ ש הריב׳
 רבי כי דוכתי ושאר ק״א וסי׳ ל״ה סי׳ הדיב״ש

 ומבואר הרשב״ץ הוא שם שמזכיר דוראן
 והנמשך קג״ח סי׳ בראשון הרשב״ץ בתשובות

 העגינים דנשתנו הרשב״ץ כתב קס״ב סי׳ ושם
 לספר צרור מהד״ש הרב ובהקדמת , לטוב

 רבני כל ג״כ חתמו למטה אשר התשב״ץ
 עצמו סילק הריב״ש כי כתב אלגזאיי״ר

 על' לשבת המעלה הגיה ולהרשביץ מהרבנות
:ע״ש ההוראה כסא

 רש״י )עיין מוירמיש הללי רביקלתיאל ]שש[
: וכו׳( תנ״ך פי׳

 בכמה מהר״ם בתשו׳ הללי יקר רביגל ]שפא[
 בתשוב׳ ומהם דוכת*

הקצרות



מערכת
 :ק״ס וסימן קנ״ה וסימן פ״א ם׳ סי׳ הקצרות

 לאלף בשנסצ״ד היה ירוחם לבינו ]שגב[
 תלמיד והוא חששי

 ;הרשב״א תלמיד אסמעאל בן אברהם רבינו
 וחיבר ־ הרא״ש תלמיד ירוחם ובינו היה וגם

 מלא וספרו ,מישרים וספ׳ וחוח אדם ספר
 סי׳ בתשובה הרלנ״ח כמ״ש המעתיקים טעיות

 ספר לידי בא כי אגיד אמת ועתת • ק״ט
בראותי המראה על ונשתוממתי כ״י מישרים
 : בדפוס יש והשמטות טעיות כמה

 רבנים כמה וכן .טמירי ירוחם בשמו קראו למרן והמגיד
 אהרן בני והרב יונה מהרים הרב כמ־ לספרו באור שחיברו

 נאבדו או מעלה של כ׳שיבה נשבקשו או ודכוותייהו
 נסיבות הרב ביאר מישרים טס׳ מזע" ומעט החבורים

 והוא סתם רבותיו דעת שכותב זימני כמת ומצאתי משפט־
 מהרשד״ם וכתב . אחר במקום שכתבתי כמו היאיש נגד

: מהריכ״ש יותר לסמון יש דעליו קנ״ח סי׳ סיף איה

 זיע )ע״ן טנוני הכהן ישועה מהר״ר ]שפע[
:בח׳־ב( יצחק

 הליכות חיבר הלוי ישועה מהל״ל !שפי[
 בדרכי עולם

 חיבר קארו מהר״י ומרן רכ״ז שנת הגמרא
מהר״ש היבר ועליהם הגמרא כללי ספר עליו

שמועה: יבין ס׳ אלגאזי
 זיין יריע שבאבו ישועה מהר״ר ]שפה[

אחד היה
 והיה פסקים כתב שנה טו״ב ובן מצרים מרבני
 שתראה כמו ורדים גנת הרב לפני אותם מרצה
 מטה הרב של חתנו והיה • ורדים גנת בספר

 והיה י חלקים ב׳ להדפיסו השתדל והוא יוסף
 והיה בחסידות ומתנהג מעשים ובעל עניו

 הניח לדיין וכשנתמנה מצרים בק״ק סופר
 בעניותי כמ״ש דשחדא לתא משום הספרות

 י י״ג אות ט׳ סי׳ ח״מ יוסף ברכי הקטן בס׳
 ובספרי בדינים מאד בקי הגז׳ הרב והיה

 שארנו מורנו הגדול שהרב ושמעתי הפוסקים*
 שעל משבחו היה זלה״ה זאבי ישראל כמהר״ר

 • כמותו והלכה האמת אל מכוין בפסקיו הרוב
 מורנו ועם יוסף מטה הרב חמיו עם וטרי ושקיל

 בם׳ זלה״ה יצהקי מהר״א שארנו הגדול הרב

 שושן פרח ספד היבר והוא , אברהם זרע
 עליו במ״ש והרוב ורדים גנת ספר על סובב

 חבורים ב' חיבר גם ־ מציל הוא ולעצמו
 • אורה שערי תורה שערי וקראם מדרושים

מז גדולים י
 ישועה שעדי וקראו משו״ת גדול ס׳ חיבר גם

 רבני׳ רוב עם וטרי שקיל ושם הלקים שני

:שמייהו דפקיע הדור
 די מאיר מ׳ )עיין אלמולי ישי מהחל ]שפו[

: בוטון.(

 חדושים חיבר הבטון ן׳ ישמעאל מה׳ ]שפז[
 ועל הש״ס על

 הגדולים בחידושי מחידושיו והזכיר הרמב״ם
 על רקח מעשה סם׳ בתח*לת המועתקים
:תחזינה עיניך כאשד ראשון חלק הרמב״ם

 הימ״ע )עיין הנינה ישמעאל מהחל נשי"[
: מפאנו(

 הכהן ישמעאל מהחל הגאון ]שפט[
 מצרים בארץ הזכרון ס׳ חיבר

 קב בלשון ההלכות פסקי והם הש״ג שנת
 * קרי״ה שנת ונדפס התלמוד פדר על ונקי

 טנוג״י ממשפחת שהוא בהקדמתו הרב וכתב
 כהץ היה מקדם מראש כי ושמעתי * נס מתו

 וממנו בתוניס שנתישב טאנג״א מעיר אהד
 שמואל והרב * טנוג״י משפחת מוצאת היא

 ירושלים מרבני שהיו בנו יהודה והרב הכהן
 היו יצחקי מהר״א רבינו בזמן ת״ו עה״ק

 גדולת משפחה היא היום ועד ,זו ממשפחה
 והרב * יע״א תונס בעיר ומיוחסת .מיוחדת

 מצרים לרבני ראש חתום הנז׳ הכהן ישמעאל
 י נ״ה סי׳ ח״ב מהראנ״ח שבשו״ת בהסכמות

 מתפלל שהיה במצרים נודע הכנסת בית ויש
:שמו על היום עד ונקרא הנז׳ הרב בו

 ה־יא )ע״ן מלי אבא בל ישעיה ה״ל נשל[

םודהב(לחמי )עיין באפן ישעיה הנ״מ ]שלא[

: בח״ב( ,

 אחא רב )עיין בללין ישעיה מהל״ל ]שלב[

כ וכו׳( הויס וחזה ד״ה משכחא

 מהרח״וזצע כשב הלאשץ ישעיה לבינו ]שלג[

: דאדס עילאה זיהרא משרש שהוא

 ישעיה רבינו והוא מטראנת ישעיה רבינו והוא
 תניא וספר הלקט ושבלי הרא״ש שמביאים

 תוספות המחבר הרב והוא * והפוסקים והטור
 ישעיה רבינו ר״ת הנדפס קדושין על רי״ד

 ירדוף זה על וכבר כמהדיב״ל ודלא דטראני
 • מהדיב״ל על ישי״ג והש״ג דורות הקור״א

כ״י ראיתיו הצעיר ואני המכריע ספר וחיבר
ומזכירו



גדולים מערכת
 קובק דאיתי גם י ספר מגלת הרב !מזכירו

 מתשובותיו* מביא האגור ובס׳ ג״י תשובותיו
 פסחים עידובין שבת פסקי אתי יש ועוד

 הרא״ם ובתשובות מהרב־ חוליןעלקלן^כ״י
 ישעיה רבינו תשובת הובאה ל״ה סי׳ ח״ב

: שס עיין זרוע אור להר״י
 ראיתי ,אני“מט הראשון הזקן ישעיה רבינו

 שזכרתי מה ז״לבכ״ימלבד לחרב עוד
 נדרים גיטין כתיבות ליומא פסקיו : לעיל

 כריתות תמירה מנחות זבחים נדה קדושין
 הלכות פסקי הם קדושין ופסק; י תמיד מעילה

 רי״ד תוספות עם יחם לחם ואין בהרחבה קצת
 חיבר ז*ל שהרב ונראה ־ הנדפסים דקדושין
 ובתלמוד הלבות־ ופסקי התלמוד על חידושים

 קדושין במסכת כמ״ש מהדורות כמה חיבר
 נס י די״ר ותוספות הדיטב״א עם הנדפסת

 ז״ל לחרב קטנות הלכות פסק• בכ״י דאיתי
 ישעיה רבינו נמוקי ראיתי ועוד ־ הרי״ף ע״ד

 על השגות במה משיג ושם החומש ב״יעל
 • במ״ב( הת־מ: נשוקי )עיין בחומש רש״י טי׳

 וכמה כמה לחבר הפליא ז״ל שהרב באופן
 מהדורות במה התלמוד על תוספות י חיבורים

 ולא י חבורים ויתד ותשובות הלכות ופסקי
 ומקיוב ־ דקדושין די״ד תוספות כ״א נדפסו
 אחר י תעניות חידושי וקצת המכריע ס' נדפס

 נשים סדר לבל ז״ל הרב פסקי עוד דאיתי הה
 וז״ל כתוב הספר ובסוף ־ אחד בקובק ונדה

 מודה זצוק״ל ישעיה רבנא הרב בן דוד אני
 לחדש השש׳ יום בשבת ב׳ שהוא זה ביום

 העולם לבריאת ל״ב אלפים חמשת שנת אב
 מעיר שבתי בדרבי יצחק ר׳ מיד שקבלת•

 מעריים עדיים זהב אינקיאות שלש קפואה
 ס׳ בהם לו ומכרתי סקיליאה של טובים
 מפסקי כלם נדה עם בלו נשים ום׳ כלו מועד
 לזכות לו להיות בידי פה וכתבתי מדי אבא

: וקיים ובדור שריר והכל ,ולראיה
 ניהו הוא מטראני הראשון ישעיה רבינו

 ־ וח״ב בח״א הלקט שבלי הרב דמזכיר
 פעמים ראיתי כאשד אצלי וברור פשוט רזה

 שיירי לחרב וראיתי • ענינים בכמה דבות
 שכתב ה׳ אות הגהב״י ש״ך סי׳ בא״ח בנה״ג

 בשבלי שכתוב יאשיה שהרב לי חזי זלדידי
 או ריא״ז והוא ישעיה ד׳ הרב צ״ל חלקט

 ועמו י עכיל ישעיה הרב ג״ב שנקרא זקנו
 הסוחט בדין הרב דעסיק ,במאי ב• הסליחה

 הנדפס הלקט בשבלי בהדיא כתיב כן לימוני
 שהוא ומ״ש י ע״ש כתב ישעיה ורבינו י״א דף

 ישעיה דרבינו ספק באן אין זקנו או ריא״ז
 ישעיה רבינו הוא הלקט שבלי הלב דמייתי

 י שכתבנו במו ריא״ז ולא הזקן הראשון
 לא בנה״ג במ׳אשהדב שכתבתי לי וכמדומה

 יד: כתיבת וכ״ש הנדפס הלק׳ שבלי לידו הגיע

 ריא״ז היא אחרון ישעיה רבינו ]שליו
 הנבודי׳ בשלטי שמביא

 דאדם• עילאת זיהדא השרש ה־א שגש זצ״ל מהרח״ו וכשב

 ומ״ש ־ הראשון ישעיה רבינו של נכדו והוא
 הרבי זקני מד הוא מז״ה שבשדרג ריא״ז בדברי

 ריש הגכורים בשלטי בפירוש כתוב וכן
 הנהכ״י מ״ו סי׳ כח״ט כנה״ג הרב וכ״כ ברכות

 בעגיותק דכתיבנא מאי ועיין ־ ל״ב אות
 הגיורים :לשי )עיין בס״ד השי״ן במערכת לקמן

 מועד סדר לכל פסקיו בכ״י וראיתי • במ״ב(
 הלבות וברכות נזיקין ס׳ ובל נשים סדר ובל

 ישעיה רבינו פסק• שש וכתיב וחולין קטנות
: תדיר מז״ה מפסק• מביא ישם אליה בן

 יושף מ׳ )עיין י2ממרא ישעיה מהר־ר ושלה[
:מעראני(

 אכרהס מ׳ )עיין אזילא• ישעיה מהר״ר ]שלי[
מרדכי(: בר׳ אזולאי

 אביהם מ׳ )ע"! הכהן ישעיה מהר״ר לז[=1
ממרויקוש(: אזולאי

 )ע״ו מיראר הלוי ישעיה מהדיר נ־לח[
 : מז״ב( פיפיוס מיב

 הורווק סג?ל ישעיה מהדיר נשל־-י[
 המפורסם הקדוש הוא

 פראג בק״ק אב״ד היה ישראל בתפוצות
 לעיר ועלה י שבאשכנז הדאשנות ובק״ק
 מתגרת שם צער והי״ל ת״ן ירושלים הקיש

 חרבות בספר בכתוב הארק על הצורר צר
 והיתה תיב״ב בריא ט לעה״ק ועלה ירושלים

 ש״ז דף הדודות קורא בס׳ כמ״ש ודלא מנוחתו
 ומקרוב המידכי כל על חבור חיבר והרב ע*ב־

 הגתות וחיבר י מועד ס׳ על ישע בגדי נדפס
 אביו• הגאון אברהם ברכת ברכה עמק ספר על

 בכוונות השמים שעד חיבר ירושלים ובעה״ק
 נירא חבור הברית לוחות שני ום׳ ־ התפלה

וגדול



מערבת
 וכללים דינים וחידושי בפרד״ם לול וגדול

 בעודנו הן והרב ־ קדושה סדר וכל ומוסר
 החמה אור ,ס בהסכמת חתם ירושלים בעח״ק

: הקדושה ידו חתימת אצלי ויש למז״ה
 החסיד הגאון הורוויץ סג״ל ישעיה מהר״ר

 אברהם מהר״ר הגאון בן של״ה בעל
 וקדושתו ת-,לתו קו יצא הארץ בכל הגז׳

 ופלא הפלא והנשאר, הרמה משפחתו וקדושת
 מהר״ר הגאון כתב כאשר ומקודשת מיוחסת
 בצוואתו של״ה בעל הגאון של בנו שעפטל
 : אמשטרדם דפוס נוחלין יש בסוף הנדפסת

 ת״ו ירושלים לעה״ק בא של״ה בעל הגאון
נורא מה סדר חששי יום שפ״ב שנת

 קיא זה ומפני השמים שעד וזה הזה המקום
 התפלה וס־דות פירוש השמים שער החבור

 פעמים ב׳ ונדפס י ישעי״ה גימט׳ השמי״ם וגם
 הסכמה שם יש ראשון ובדפוס באמשטרדם

 ושם י בשבחו ומפליג ב״ח בעל מהגאון
 מהר״ר והרב תי״ט הרב הגאונים הסכמת
 זמנו בתוך גאונים ושאר מקראקא יהושע

:זמנו ואחד
 בכסכי שמלא ע״ג קנ״ט דף הדורות בסדר □קר

 היה של״ה בעל שהגאון מסלוצק ליב י׳ החסיד
 ור״ס .משמונה חוץ ודי״ן רות פסוקי כל ולכן רות נשמת

 הלוי אברהם בן ר״ס בא״ה ישעי״ה הוא ההם הפסוקים
 לוי אברהם בן ר״ס והוא בא״ל וצ״ל ט״ס והוא י עכ״ד

: פלא והוא

 שהמגיד שקבל בסורה וגדול זקן רב מפי שעעכי ואני
 פראיישדורף מק״ק שמואל מה׳ החסיד להרב אמר

 רות אליו כשבאה דבועז אייזנשטאט בק״ק חישב כשהיה
 ע״כ כנז׳ רות בפסוקי ונרמז של״ה הרב נשמת והוא וגו׳

 . עש״ב וגו׳ זצ״ל האר״י רבינו מ״ש ידעת וכבר י שמעתי
 פסוקי ח׳ ר״ס כי לרמוז לי נראה הדברים כניס ואס
 י שנא׳ כמו בא״ל ישעיה אותיות הם בווי״ן שאינם רות
ובזה וגו׳ גימטריא שהוא ותמצא באל ישעיה וחשוב לא

: נשמתו שרש ונרמז הנז^ר הרב שם נרמז

 נכד הורוויץ סג״ל ישעיה מהר״ר ■]ח[
• הלרי בית )עיין השל״ה

: בח״ב( העמודים ווי
 מהרח״ש בזמן אבא ישראל מהר״ר ]מא[

 כמה והוזכר צדק משפט והרב
 מ״ו סי׳ בח״א מהרח״ש בתשובות ומהם זימני
 ח״א: צדק משם׳ תשובות ובריש פ״ד ׳,ס וה״ג
 טהר״ר המכונה ישראל מהר״ר ]חג[

איסרלאן־רבוהוא
יוחסין

מת גדולים י
 דהיינו מרוטגבורק מחר״ם של תלמידו תלמיד
 וה״ר ׳ם מחר תלמיד אופנתיים יואל שה״ר

 ומהדא"• יואל ה״ר תלמיד משלעזי״א עוזר
 ספר בסוף מור״ם כ״כ ־ ה״רעתר תלמיד

: יוחסין
 ואינם הדשן תייומת שו״ת חיבר מהדא״י הרב

 ונסתפ״ק עלה עצמו הד׳ דק למעשר, הלכה
 סקקצ״ו י״ד ש״ך הרב כ״כ ־ בתשובה ופתח

 ס״ק ק״ל סי׳ א״ח שמואל בית והרב י״ט ס״ק
:אחרונים ושאר מ״ב סי׳ אפרים שער והרב כ׳

 לשערי והגהות וכתבים פסקים חיבר ועוד
 חיבר דוויא לשערי וההגהות דורא

 מ״ה סי׳ הנשר, גיד פ׳ ב״כמהרש״ל לאחרונה
 ־ בהקדמתו י״ד על מגדים פרי הרב והביאו

 ומק החומש בפי׳ רש״י על ובאורים
 ס׳( )צ״ל י״ג סימן גרושין דיני בתשובותיו

 מהרשד״ם וב׳ להרבתה״ד יקר לעשות הפליג
 סימן ובח״ט קע״ו וסי׳ קנ״ה סי׳ ה א" בתשו׳

 דברי מחשיב הי׳ טאיטאצק מהר״י דרבו קכ״ג
 מטה פרח לד,רב ועיין הדא״ש כדברי מהרא״י

: פ״א סי׳ ח״ב אהרן
 ומזכירם והתר באסור שערים חיבר מהרא״י

 משח ובדרכי חטאת בתורת מור״ם
 :בה״ב( שערים )ע׳ שי״ן במערכת לקמן ועיין

 פדי היב וכתב ־ וכתבים פסקים חיבר מהרא״י
 הם וכתבים דפסקים הגז׳ מגדים

 נראה ההדיוט ולי * הדשן לתרומת אחרונים
 תה״ד קודם דיש היא פסיקתא מילתא דלאו

 על לעיל עצמו הנז׳ הרב כמ״ש אחרונים ויש
: פשוט ויד, הדשב״א תשובת

 היכא שכתב קל״ג סימן י״ד דוד בית להרב וראיתי
 לפסוק ראוי והרשב״ן מתרא״י דפליגי

 מ״מ כבודו גדול שמהדא״י שאעפ״י מהרא״י נגד כהרשב״ץ
 בתרא דמהרא״י ואע״ג הרבה ממ:ן גדול שהרשב״ן ידענו

 ראה אלו דרדאי מכרא״י דברי מסתמות נראה וכן וכו׳
 ממנו דנעלס ונראה • עפ״ל מזכירו היה הרשב״ן דברי
 מהר״י הגאון דרבי תשובות בכמת מהרשד״ם מ״ש

 הרא״ש כתשו׳ הדשן תרומת תשו׳ מחזיק הי׳ טאיטאצק
 ח״ב אהרן מטת פרח הרב ואחריו מהרשד״ס סמן ועלה

 ע׳ סי׳ גירושין דיני בתשובותיו מין גס • פ״א סי׳
 כמרגלימ דבריו תופק שתרא״ס וכתב התתיד ככבוד הפליג

 היה מתרא״י זמנים סדר כפי בתרא דמהרא״י ועיש • ע״ש
 שקיל ומהרא״י ר״ד שנס נפשיה בימיהרשב״ץ.דהרשב׳׳ץנח

 מברונא ומהר״י קפ״ז שנס שנפטר מתרי״ל עם וטרי
ספר סיף מור״ס במ״ש רי״ג שנס היה ממהרא״י שנסמן



 אחר מועטוח שכיס הי דמהרא״י שאפשר עם *מזסין
 היה הרשב״ץ דברי מהרא״י ראה דאלו ומים הרשב״ץ
 טורא גבה ומהרא״י הרשב״ץ כי בזה להסתפק אין מזכירו
 ודאי המקומות לריחוק אהד בזיון שהיו והגם גינייהו

 בנדון ומיהו ־ מאד פשוט וזה הרשב״ץ חשובות ראה לא
: כוותיה רבוואתא דאיכח כהרשב״פ הדין שלו

 מהר״ר החסיד מהרב השמועה מפי וידענו מהרא״י
 שהיי׳ל אפרי״ס שער הרב של בנו כ״ץ ל”א

 הפליא׳ וצוקה צרה ובעת מעשית קבלה א״י מה להרב
: בחכמתו יש-אל והליל לעשות

 מאיר מ׳ )עי׳ אשכנזי ישראל הרב !סג[
 : פאפירש(

לאברהם חסד )עיין יאסן ישראל מהר־ר ]סי[
:בח״ב( . 1

ביס )עיין בנבנשת ישראל מהר״ר ]סיס
: כח״ב( ישראל .

 ממן היה בנימן ישראל מהר׳ר ]מי[
 מהדיק״שכאש׳

 מקרוב. הנדפס מהריק״ש בשו״ת הרואה יראה
 בכ״י ז״ל להרב תשובות כמה ראיתי ואני

 • ממנו דינים חידושי מביא בהגהותיו ומז״ה
 פשוט גט בס׳ הביב ן׳ מהר״ם הגדול והרב
 רגיל היה וכן מ״ל כתב קכ״ז ס״ק קכ״ט סימן

 דורנו גדול ת״ו ירושלס עה״ק פה לחתום
 זלה״ה בנימן ישראל מהר״ר הישיש הגאון

 בנימן ברוך כמהר״ר המצויינים הדיינים וכן
 חותמין היו כלם ז״ל בנימן ישראל כמה״ר ובנו

 מ״ש ועיין • עכ״ל תזוז לא ומינה חסר בנימן
ומ״ש בנימן שם על שי מנחת הנחמד בספר

: אמת לדוד בקונטרס הדל אני

 ברוך בט׳ בנימן ישראל כטהר״ר ]ס־[
: זה( לפני )עיין בניסן

 טוב שם בעל ישראל מהחר ]ס"[
 : בח״ב( חדש פענח צפנת ־ החיים אור )עיין

 )עיין הדש ילקוט בעל ישראל מהתר ]חני[

 :בס״ב( חדש ילקיס

 דבריו מביא מבררנא ישראל מהר״ר !סי[
 משה בדרכי מור״ם

 כ״י תשובותיו קובץ ראיתי ואני ־ ובהגה״ה
 ויילומהרא״י ממהר״י למורנו נסמך והוא

 ובפסקים קנ״א סימן מהרי״ו בשו״ת כדמוכח
 וחבירו והנמשך קכיו סימן ממהרא״י וכתבים

:מפראג מהר״א היה
 תשובותיו נדפסו מברונא ישראל בןהר״ר

:לידינו באו לא עדיין בשלוניקיאך

גדולים
 איי !עי׳ נאנז ישראל מחריר נ־יא[

 : במ׳ב( ישראל

הרב מורנו זאבי ישראל מהר״ר ]סיג[
 בן זלה״ה

 מר של בתו בן זאבי בנימן מהר״ר הכולל הרב
 תלמיד היה ־ זלה״ה לאברהם חסד הרב זקננו

 ת״ו חברון עה״ק מרבני אחד אבוהב מהר״ש
 בעל קונקי אברהם מהר״ר הרב של וחתנו
 וחכמתו • בכ״י דרכים ואבק סופרים אבק

 שמו גדול ובישראל ביהודה נודע וקדושתו
 . שנה כשלשים ת״ו חברון בעה״ק רב והיה

 שניו מד היה זלה״ה יצחקי מהר״א הרב ומורנו
 החסיד הרב חתנו היו ומתלמידיו ־ וחתנו

 • קשטיל אברהם מהד״ר והרב מלמד מהר״ד
 נמצא מאשר הרב מפטירת מופלג ואחרי
 ס׳ הי״ו בנו אחאי רב הדפיס הקדש מכתבי
 מנוחתו היתה הנז׳ הרב ומורנו ־ גדולים אורים
התצ״א שנת באייר ימים ושבע זקן כבוד

: תנצב״ה
באפן חזקיהו ישראל מחריר ]סיג[

: בח״ב( מרדכי מאמר ]עיי׳

בנבנשת חיים בט׳ ישראל מהר״ר ]מיי[
בנבנשת(': חיים מ׳ )עיין

 אלגאזי יעקב ישראל מהר״ר ]מעי[
 ור״מ ארד החסיד הרב

 שארית יעקב שמע היבר ת״ו ירושלים בעה״ק
 ומתוקים נחמדים מדרושים יעקב נאות יעקב

 • דרבנן ארעא • יעקב נאות בתחלת ושו״ת
 ביד בכ״י חבורי׳ הרבה לו ועוד ־ ליעקב אמת

 ור״מ אב״ד חיק המופלא הרב יאי״ר בן הקדש
 מקושר גט ,ס ונדפס ת״ו ירושלם בעה״ק
 והרב . הגז׳ יעקב נאות בס׳ נר״ו בנו להרב
 הרב של נכדו היה אביו מר הנז׳ ז״ל מהד״י
 .וכו׳ שמועה יבין בעל אלגאזי מהר״ש הגדול

 בחלק הביאו כעבוז ישראל מהר־ר נ"־"[
 מהתשב״ץ ד׳

 : י״ב סי׳ הראשון טור
)ע״ו מזרחי מאיר ישראל מהר׳ר ]סיס

ג בח״ב( המזרחי נר ,

 דיקוריאל מאיר בר ישראל מהר־ר ]סייס
 :קאסטילאן( יחיאל במ׳ שמעון מ׳ )עיין

 הגאון בן מזרחי ישראל מהר״ר ]סי"[
תשובה לו יש הרא״ס

בתשובות



י מערבת
 ומרן ק״ם פי׳ ז״ל למרן רוכל אבקת בתשובות

 הרב עם וטרי ושקיל קפ״א בפי׳ עליו השיב
ברכת המחבר הרב צרפתי טריויס מהר״א

: אברהם י
 זמירות )עיין נאגארה ישראל הרב —

: בח״ב( ישראל

 "־ )ט״ן גרבוני ישראל מהר״ר ]מ=[
:נרבוני( למח .

 בח״ב גמרא )עי׳ נתן ישראל מהר׳יר ]ח־א[
בקו״א(: 1 ,

 שכמת מ׳ )עיין סרוק ישראל מהר״ל ]מיג[
 • לוריא

: הוא( זה אולי כי אשכנזי ישראל מ׳ ועיין

 חיים מ׳ )עיין פלאה ישראל מהדיל ]שכג[
: בנבנשת( ,

 עבודה )עיין קמחי ישיאל מהל״ל ]תכי[
: במ״ב( ישראל - 1 .

 הגהות )עיין מקלמזיר ישראל מהריר ]תכה[
: בח״ב( אשרי

 שקיל שכנא מהר״ר בן ישראל מהל״ל ]תכי[
 מור״ם בתשובות וטרי

 אביו פטירת על יאנה ובמרירות כ״ה פי׳
: באורך ע״ש

 דק״ק אב״ד )בער( יששכל מהר״ל ]תכז[
 במדינת גודיציאה

 שכתוב כמו סמ״ע הרב תלמיד ־ פריו״ל
 בעל יפה מהר״ם ותלמיד ל״ב פי׳ בתשובותיו

 חיבר • דוכתי בכמה בספרו כמ״ש הלבושים
 נמצא שלא במקום התלמוד על תוספות
 י שבע באי ספרו וקרא שו״ת וחיבר תופסות
 וספרא התלמוד שקרא בהקדמתו ומבואר

 ושלח • הראשונים ,וספרי ומכילתא וספרי
 והסכימו עולם גאוני אצל צפת לעה״ק החבור

 מהד״ם ומכללם הנזכר בספר כמבואר עליו
 פלימאן ומהר״ר רופא ומהר״ח גאלאנטי

 רבו יפה מהר״ם גם ־ אזולאי מסעוד וטהר״ר
 הסכימו הדוד רבני ושאר אהרן קרבן והרב
 תרומה גדולי שהרב תמצא ובתשובותיו • עליו

 ובסוף ׳ רבו אצל בתלמיד עמו וטרי שקיל
 בצפת אשר אשכנזים בק״ק לרב קבלוהו ימיו
 הרבנות וכתבי עה״ת לדרך צידה ס׳ וחיבר ת״ו
 הילוכו בדרך בעוה״ר אך • לדרך צדה בס׳ שם

: לשמים ועלה לה׳ קרבן קרב היה

 יקותיאל בר הלוי יששכר לבינו ]הכח[
 : נה״ב( התרומה ס׳ קצור )עיין

מט גדולים
 נודעו ולא כובר״ת הבאים הגדולים שמות ואלה

 הראוי כפי במקומם לסדרם הפרטי בשמם לי
,וש׳ מ׳ ל׳ באות וכן , האות בסוף והצגתים

 :בח״ב( רזא פענח )עיין מאוללי^ש ל״י ]חכט[

 כן המפקיד פ׳ בפסקיו יחייא ן׳ הל״י ]חל[
 קע״ז דף הדורות סדר כתב

 ראיתי שושן ובפרה ־ שושן פרה משם ע״ב
 דבריו ובתוך תם מהר״ד דברי שם שהביא

:ע״ש בפסקיו יחייא ן' הר״י דברי הזכיר
 :)בח״ב( יוקף בני )עיין טנוני מהר״יהכהן —

 : מפאנו( הרמ״ע )עיי; לומבלהו מהל״י ]שלא[

 : מריה( שער שמואל מ׳ )עיי; לעגו מהל״י ]שלב[

 • הדיינין שבועת בסיף מניר ן׳ מהל״י ]שלג[
 מרן כתב הזה בלשון

 סי׳ בי״ד מדן וכ״כ ־ צ״ב סי׳ ה״מ בכ״י הקדוש
 הרב וב׳ י מניר הר״י בשיטת מצאתי וכן דכ״ח

 משפט שהרב קצ״ו אות הגהב״י שם כנה״ג
 הרשב״א מדברי שהוא הבין ס״ו סי׳ ח״ב צדק

 והרשב״א ־ הרא״ה והוסיף שסיים כן ואיני
 המביא מניר לר״י כ״ש הרא״ה מזכיר אינו

 הרב עכ״ד ע*ש מרן דברי הם אלא • דבריו
 לשון בתפיסת הכנה״ג דברי ובכלל • כנה״ג

 דד״י בתשו׳ מצאתי וכן מרן בדברי כתב מרן
 הרי בשיטת כיבב״יכתוב והואט״ס מניר ן׳
 צ״ב סי׳ בח״מ שכתב ע״ד והוא ־ מניר ן׳

 סי׳ הריב״ש בתשובות ראיתי ועתה הנזכר
 וקיוב ־ נ״ר מניר יצחק רבינו הזכיר שצ״ו

 וצדקו מרן שהזכיר מניר הר״י שהוא לשמוע
 צדק משפט הרב על שהשיג כנה״ג הרב דברי
 שיתגלה קצ״ו אות ב״י הגהת רכ״ח סי׳ בי״ד

: הדיב״ש בזמן שהיה
 מרן שמביא סכנדלני מהדי הלב ]תלי[

 הרב כתב • בב״י
 תקצ״ו סימן וויניצא דפוס בתשובותיו הרדב״ז
 גדול חסיד והיה ת״ו צפת לנו עז בעיר דהכירו

 בדורו והיו ומדרשים בתלמוד ובקי שמים וירא
: שם עיין וכו׳ גדולים

: מהרשד״ס( )עיין כמוט מהל״י ]תלה[
 הכמה ראשית קצור )עיין פלייטו מהל״י ]שלי(

: במ״ב(
 דין(: ביה אב אברהס רבינו )עיין פלט |׳ הל״י ]שלז[

 עראבוטו(: נהנאל הג״מ )עיין קלמי מהל׳־י ]שלח[

רב זיין



מערכת

 רבותינו הזכירוהו גאון צדק כהן רב ]א[
 מסכת התום׳ בעלי

: נ״א דף סוכה
 בשברי תשובתו הביא צדק כהן מד ]כ[

 * רע״ה שבלת הלקט י
 שהביאו גאה צדק כהן רב מהו דאיהו ואפשר

:והמרדכי הת-ספות

גדולים
 אגאדיר ק״קמ מלכה כליפה שמהר״ר

קבונקיבח״ב(: )עיין

אחרון קונטרס

 דרש״י שבע באד הרב כתב ׳ חכם שם כדי ]ג[
 הדורות סדר וכתב הכם שם פירש

 רש״י כתב דכן זכר ולא ברש״י כן מצא דלא
: פ״ה דף סוף כגיטין

ל
:בח״ב( הנוי ביש )עיין אשכ^י אי מהחל ]א[

 הרמב״ן של בתו בן גרשום כן אי רב ]ב[
 ושאר הכ״ד פי׳ חיבר

 ח־א ובתשב״ק להרשב״ק קרוב והוא ספרים
 הקרביי״ם מוצא אתה שם בהגה״ה קל״ד סימן
 כם׳ ודלא ־ רלב״ג עם להרשב״ץ שיש הללו
 של אמו אבי שדלב״ג שכתב הדורות קורא

 והרשב׳ץ ־ יוחסין ובספר שם עיין הרשב״ץ
 התורה פירוש על הגהות חן לוית ספד היכר

: לרלב״ג

 דמהר״י פלוגתיה בר הביב ן׳ מהר״תאי ]ג[
מהר״י הרב בן רב בי

 רב והיה ובא ספרד ,מיוצא• והוא חביב $׳
 ספד היבר ־ בשנים רבות ירושלם בעה״ק

 שכ״ה דף הסמיכה קונטרס ובסוף תשובות
 אליה ר;מהר׳ הרב בחיים היה אם כתב ע״ד

 הי׳ שכמעט תמיד אותי מזכה שהיה מזרחי
 עכ״לי אותם שייאה בלי דברי על חותם

 צרפתי טריווים מהר״א עם וטרי רשקיל

 בתשובותיו ומהרד״ך י הלוי חכם טהר״ש3
:דבריו על וטרי שקיל

 מהר״ר הרב של התנו מיאיר לוי מההד ]י[
 כמ״ש אליגרי אברהם

 לוי מהר״ד תשובת והביא * שמח לב בספר

 משיב המחבר והרב ס״ז סי׳ ח״ב ם״מ הרב הנז׳
ס״ח: י׳ ם לו

 קאדני דק״ק ור״מ אב״ד לוי מהר׳ר ]ה[
:כמ״ב( שפארס ועטרה ראש עטרה )עיין

 גרשום רבינו )עיין אאוגטייי גרירב ]י[-
:הגולה( מאור

 מ:חמ )עיין אופגהיים אב מהר״ר ]ז[
: כא׳ב( יהודה

 בוסק דק״ק ור״ט אב״ד אב מהר״ר ]ח[
:בח״ב( אדיה לב )עיי;

 קול )ע׳ רופא יוסף בם׳ מהר״ראב ]ט[
בח״ב(: יהודה

 הורי )עיין טי״ץ דק״ק אב״ד אב הג״מ ]י[
:בח״ב( אדיה שאנה .אבן

 מרבני אחד סארארואל ליב מהר״ר ]יא[
 הקדמונים וימציא

 והרב רדומה גדולי והרב שבע באר הרב בזמן
 באר בס׳ תשובות איזה לו ויש הלוי מהר״י
 מהר״י הרב ומורנו • הלוי מהר״י ובשו״ת שבע
 הלק משה משאת בס׳ הובאה בתשובתו הכהן
 טרה קארו שמואל של עיגונא בפסק א״ה

 וברוחב כאורך הנז׳ ליב מהר״ר הר׳ דברי לישב
 :ע״ש הנז' הרב למעלה השביח השב״ח כי

 מרג־יתא )ע׳ הורוויץ םג״ל ליב מהר״ר ניב[
 :כ(־כח טבא י

 ישעיה מ׳ )עיין מסלוצק אב ר׳ החסיד ניג[
הורוויו סגיל 1

: וכו׳( הדורוש בסדר כסב ד״ה

 דברי )עיין פוחאוויצר ליב מהר״ר ניד[
: בח״ב( חכמים

 :במ״ב( אריה דמיון )עיין פעםק אב מהדיר נטו[

 אפרים שער הרב של בנו אב מהר״ר ]טז[
 שער בספר הגהות לו יש

 ויש שם אחרון וקונטרס ליהודה וזאת אפרים
 וראיתי שבכהונה חסיד והיה אחרים כתבים לו
 מאביו התורה על חבור והי״ל הגהותכ״י ז״ל לו

 לו יהודה ומהנה אפרים מהנה ונקרא הגאון
 הכהן ידידיה מהר״ר הרב ובנו • ונאבדו ז״ל

חתנו



גדולים ל מערכת
 לו ויש יצהקי מהר״א הרב מורנו של התנו
 הרב למורנו אברהם זרע בספר תשובות שתי
 מתשובות א׳ ספר לו וראיתי י בח״מ הנז'

- :כ״י ,ולשונות
 אב״ד היה )מפראג.( ליווא מהתר ]יז[

 עשרים מעררין במדינת
 ־ פראג בק״ק ישיבה וראש אב״ד ואח״ב שנה
 לו והסביר הקיסר עם דיבר בפראג בעודו ושם
 י פוזנן בק״ק אב״ד היה ואח״ב י יפות פנים
 וחיבר • הגדול רבינו אותו קורא תי״ט והרב

 וס׳ ה׳ גבורת וס׳ בחומש רש״י על אייה גיר
 דוד ובצמח • אחרים חבורים ועוד חיים דרך

:בשבחיו לספר והאריך שנ״ב שנת הביאו
 שמו בשערים נודע מפראג ליווא מהר״ר

 בח״א ככתוב ספרים כמה וחיבר
 נפתלי מהר״ר והגאון י ובח״ב( לעיל )עיין ובח״ב

 מהר״ר הגאון בשו״ת הבאה בתשובתו הכהן
 מפראג ליווא מהד״ד זקני אבי כתב ע״ו סי׳ צבי

 הדל ואני • כמפורסם ברוה״ק שימש אשר
 שעשה נורא מעשה אשכנזי אחד מרב קבלתי

 נמשך ומזה י מהשמים לו שגילו מה ידי על

 וחצי שעה כמו ביחוד הקיסר עם שדיבר
 צמח בס׳ שכתב כמו גדול כבוד לו ועשה

 ואח״ב לפוזנן לילך רצה זקנתו ולעת ־ דוד
 שם כבוד מנוחתו והיתד. לקראקא הלך

 מינוי בענין דברים אריכות ויש ־ בקראקא
 הוא הגאון של וחתנו ־ אפרים שלמה מהר״ר

 מהתר עם במקומו נשאר כ״ץ יצחק מהר״ר
 ואח״ן ־ הנזכר לונטשיץ איש אפרים שלמה

 שלמת כמהריר עם של״ה הרב בפראג רב היה
 שלמת של ים בהסכמת שחתומים כמו ,אפרי

 ראשונה הנדפסות תי״ט ומשניות קמא על
:בפראג

 ויודע קדוש איש לפיתת מהתר ]יה[
 הרב מזכירו עתידות

ראשית בס׳ וידאשז״ל די מהר״א .הקדוש
חכמה

 הוצרך אחר שיום כשב כ״י למהרח״ו חזיונות כש׳
 בו נהג לא לפירוש והרב אצלו לילך ז׳יל מהרח״ו

 רום לו הגידו אח״כ כי מחילה לו שאל ואח״כ . כבוד
 יודע הנז׳ שהרב ז״ל מהרח״ו שם וכתוב נשמתו מעלת

 משנים נפטר או חי נפש לפניו ומביא אמיתיות עתידות
: עכ״ל חפציו כל לו ומגיד קדמוניות

ויינא דק״ק אב״ד רופא מהתל אץ הי ניט[
: כח״ב( זקנים עטרה )ע׳

אחרון קונטרס

 כותב דבריו בתוך רש״י לפעמים לויה ]א[
 מערכת א׳ חלק ובשה״ג י לוי״ה

 (,וכו אך ד״ה הלוי יצחק לבינו )עיין ח׳ אות ירד
 ן׳ כמהר״ח ח״ק, המופלא הרב משם כתבתי

 זה דפירוש ז׳־ל רש״י דכונת שקיבל ז״ל עטר
לויה כי שאמר מי ויש • הלוי רבינו מרבו הוא

:הלוי יצחק ורבינו למורנו ר״ת

ם
 ,ס )עיין המאורות( )בע״ם מאיר רבעו !א[

: בה״ב( המאורות
 לבינו )עיין אבואלעפיא מאיר רבעו* ]כ[

:שודרוס( בר מאיר
 )עיין איטינגען דק״ק אב״ד מאיר הרב ]ג[

:בח״ב( הקסן מאיר
 )עיין מאינגליטיירה מאיר רבינו ני[

. שמשון( רכינו

 הרב אחות נכד אשכנזי מאיר מהתר ]ה[
בק״ק אב״ד ש״ך

 וחידושי מאורו׳שו׳ת פנים חיבר •אייזנשטאט
 אור כתנות נדפס ומקרוב חלקים ד׳ הש״ם

לחרב חדש אור לו ומחובר לחרב רה התו על

 זקן מנוחתו והיתד. .נכדו המופלא החריף
תק״ר: סיון ימים ושבע

 חבורים כמה חיבר ברטץ די מאיר מה׳ ]י[
אלא נדפסו ולא

 ומהר״ש מהריט״ט בימי והי׳ מתשובותיו קצת
 הרב עם וטרי ושקיל דורם ורבני וילייסיד ן׳

 מהר״ש והרב בבחרותם. משה פני והרב כנה״ג
 ישי מהר״ר וחתנו . בישיבתו למד אלגאזי
 כנה״ג ך>רב עם וטרי ושקיל אלמולי

: הנדפסות בתשובותיו
 מרוטנבורק(: עהר״ם )עי׳ ברוך בר מאיר ר׳ ]ז[

 בעה״ק מובהק רב ברזילי מאיר מה׳ ]ח[
צפת



גדולים מ מערכת
 ־, השלמים בזבח הטג״ן הדב ומזכירו צפת

 מצרי׳ מרבני אחד גאביזרן מאיר מה׳ ]ט[
 בזמן הקדמונים

 בארק ודאיתי וסיעתם ומהריק״ש מהריט״ץ
 והזכיר .באורך בכ״י תשובותיו קובץ מצרים

 תשובותיו בריש ורדים גנת הרב תשובותיו
 דורו רבני עם וטרי ושקיל . העזר לאבן

בעל כפופי חיים מה׳ החסיד הרב ומכללם
: זלה״ה הנס

 שוחד לקח שח״ו עליו מרננים והיו ונסתמא דיין שהית
 ירננ״ו יחדיו רבים דכה שמע כי ועדה קהל כמוך ואמר
 יכסנו הענן המיד יהיה כן אמם האמה ואם שחד שלקח

 ונתקבלה כראשונה עיניו יאיר מה מאד נזהר הוא ואס
 כשהיה חתימתו ראיתי הצעיר ואני ־ נרו בהלו הפלתו

 נכרות האותיות אין וכמעע מאומד חיתם והיה נהור הגי
 חיים נסי ת׳ אמ״כ חתימתו וראיתי ־ ראה שלא כמי

 על לשקר הנשבע כל היום ועד . מאושרה כתיבה כפוסי
. :עלינו יגן זכותי חנצב״ה . נענש קברו

 :בח״ב( אמונה לרן )עי׳ נבאי ן׳ מאיר מה׳ ני[

 אביהן רש״י של התנו מאיד רבינו ניא[
 רשב״ם עולם גדולי של

 וכן .התלמוד על תוספות חיבר וריב״ם דר״ת
 תום׳ שמזכיר לר״ת כ״י היש״ר בספר ראיתי
 בס׳ הביאה ר״ת ובתשו׳ .אביו מאיר רבינו
 כלל ובנדפם . כיח שבלת כ״י הלקט שבלי

 מארי מאבא קבלת• ת״ר כתב י״א סי׳ א׳
:וכו׳ לותי״ר גאיני והם מרבותיו שקיבל

 מטוליטולא הלוי טודרוס בד רבינומאיר [3ני
 כנראה הרמב״ן של חבירו

 באגרות והוא להרמב״ן כתב אשר מכתב
 הרמב״ם על השיג אשר הרמ״ה והוא הרמב״ם

 עוז מגדל הרב כמ״ש לוניל חכמי לפני
 רבינו והוא .הנז׳ בכתב רמז וכן דתשובה פיח

 בתשוב׳ הרשב״א שמזכיר אבואלעפיא מאיר
 המגיד הרב הביאו ובחידושיו תתקט״ו סי׳

: דשכנים פי״ב
 אחד אלפרנני שלמה כמה״ר להרב וראיתי

 כ״י בתשובה שכתב הקדמונים מצדים מרבני
 ז״ל הלוי אבואלעפיא מאיר רבינו והרב מ״ל

 דידיה בחבורא כתב אבי ומבית ממשפחתי
 דחיבורא ושמיה תלמודא לכוליה דעביד

 ויש . עכ״ל וכו׳ חזקת ם׳ כתב פדקין פרטי
 קלף על ואבות להודיות פרטיו הצעיר בידי

 וסיון באייר שחיברם בהם וכתוב כ״י ישן

 חוריו׳ פריטי וקראם תתקס״ו אלפים ד׳ שנת
:אבות ופריטי

 הרבה מביא הוריות הרא״ש דבתופסי ודע
 בפריטי מצאתים ולא מהרמ״ה חידושים

 הצעיר אני כתבתי ולכן . שבידי כ״י הרמ״ה
 דפריטי ע״ג דףל״ג יוסף שער הקטן בספרי
 אך . הרא״ש שמזכיר הרמ״ה אינו הרמ״ה

 הרמ״ה מדברי שקצת וראיתי דקדקתי עתה
 הנה יעקב עין והרב הרא״ש בפ״ג שמביאים

 אני וכשכתבתי .שבידי הרמ״ה בפריטי הנם
 בידאי הוו לא דהוריות פ״ג רוב על ההדיוט

 והשת׳ בדבר. דקדקתי לא ולכן הרמ״ה פריט•
 שמביאי׳הרא״ש הרמ׳ה ניהו דהוא לי פשיטא

 אחת. מהדורות שני חיבר שהרמ״ה רק והטור
 צידה הרב בפי׳ כמ״ש ארוכה ואחת קצרה
 אנא ולכן בהקדמתו זרח ן׳ למהר״ם לדרך

 המהדודא הם שבידי הוריות דפריטי דאמרי
 מהמהדורא הוא הרא״ש שמביא ומי . קצרה

 . והויות בקושיות האריך בה אשר ארוכה
 אור מויינא יצחק רבינו תלמיד הוא והרמ״ה

 לשמים שעלה יוחסין ספר הרב וכתב .זרוע
 שושן בס׳ וכתב וארבע אלפים חמשת שגת

 תמימה לתורה זכר שהרמ״ה כיי סודות
 במערב׳ כתבנו וכבר .נעלמה פנימית ולחכמה

 הכי האמת ע״ד ספר חיבר שהרמ״ה למ״ד
:בס״ב( זה )עיין ולפנים לפני ס׳ שמו קרא

 על הרמ״ה חדושי נדפסו מהדש הדמ״ה
 והיא גדול באריכות קובצים שני בתדא

 שני חיבר היבז״ל כי ארוכה המהדודא
 . תתק״ס בשנת והיה וקצרה ארוכה מהדורות

 נאמר ושם לעיל בזה הארכתי בעניותי וכבר
 פסקיו נדפסו ומחדש ־ גדול מקובל ג״כ דהיה

 :ראה נא לך בסמוך לעיל ועמ״ש .לסנהדרין

 )ע״ו מטרנקטאלייש מאיר ר׳ הרב ניג[
בח״ב(: העזר ספר

 מיימוניום הגהוח )עיין הכהן מאיר רבינו ]יי[
: בח״ב( י

ש״ך הרב אבי פץ מאיר מהר״ר נ״י[
:במ״ב( אנשים גבורח )עיין

 בשיטות בצלאל רבינו שמביא הרמ״ך ]טז[
 הכהן מאיר רבינו הוא המקובצות

 גיטין חידושי הצעיר לידי ובאו .מסרקסטה
להרמ״ך: מיוחסין כ״י

מהר״ם



מערכת
 הגאון של חתנו מלובלין )מאיר( מהר״ם ]יז[

 הגאון חתן הכהן יצחק מהד״ר
 על חכמים עיני מאיר חיבר מפראג מהר״ל
 והרב הלבוש הרב בזמן והי׳ ושו״ת הש״ס

שע״ו שנת מנוחתו והיתה בנימן משאת
 רבעו )עיין )הרמ״ה( הלוי מאיר רבעו ני"[

 : הלוי( טודרוה בר מאיר

 מה׳ הרב של אחיו מזרחי מאיר מה׳ ניט[
 המחבר הרב מזרחי משה

 גם נדפס. לא וח״ג חלקים ג׳ הארץ פרי שו״ת
 מדרושי׳נחמרי׳ ואיכות בכמות גדול ס׳ חיבר
 ישראל תפאית שם לו וקיא בכ״י והוא

: הדור גדולי היו ותלמידיו תורה והרביץ

 בן המוריאה מגליל מלמד מאיר מהי ]כ[
 כתר ס׳ המחבר טוב שם מה׳ הרב

 המחבר הרב עזרא ן׳ מהר״י תלמיד טוב שם
 ומהר״ש מהרח״ש בזמן והיה' יוסף עצמות

 צדק משפט חלקים ג׳ וחיבר . וסיעתם חייון
 למהיה״ש חיים תורת בס׳ נדפס.ועי׳ לא וח״ג
 התם ל״א סי׳ ח״ב צדק ובמשפט .ק׳ סי׳ ח״א

 נפטר שתיכף כיראה תשובתו על מהרש״ך
 בחתימתו שם חייון מהד״ש כמ״ש מהרש״ך

 : מהדש״ך צדיק של בסילוקו הם מרים כי

 הרדב״ז הזכירו המעילי מאיר רבינו ]כא[
 ועיין קס״ה סי׳ ויניציא דפוס בתשו׳

:להלן( המעילי הרב )עיין וח״ב ה״א בשה״ג
 תשובות כמה משה בר מאיר רביגו ]״[

 הלקט שבלי הרב מביא ז״ל ממנו
:ב״י וח״ב בה״א

 של רבו הי׳ משה בר מאיר רבינו ]״[
 בשבלת כמ״ש הלקט שבלי הרב

 מערכת בה״א ועמ״ש .רצ״ו ובשבלת קס״ב
. ק״ב דף חי׳ב הגדולים ובשם י״ד אות צ׳

: הרופא( אברהם ב״ר לדקיה רבינו )עיי!

 ש׳ )עיין נתן הר״ר בן מאיר ר׳ הרב ]־י[
• כה״ב( העזר

 מהד״י הרב בן עראמה מאיר מה׳ ]כה[
 עקידת בעל עראמה

 וכתב ונדפסו איוב תהלים פירוש חיבר יצחק
 לחרב ומזכיר . התורה פירוש שחיבר בספריו

 מהרשד״ם בשו״ת ועיין יוסף בבית מרן הנז׳
 למהרח״ש שו״ת חיים ובס׳תורת סי׳רכ״ח ח״ם
תחלים פי׳ בהקדמת וכתב .כ׳ סי׳ סיף ח״א

נא גדולים מ
 בנאפולי נפטר ז״ל הרב ואביו שהי׳מסרקסטא

 רנ״ה ובשנת . שם ונקבר הגרוש אחר מיד
:לשלוניקי ובאו נאפולי מעיר נתגרשו

 של חתנו מפאדובה מהר״סנמאיר( ן־י[
 וחיבר מהר״ימינץ בן מהר״א

 בר והגיה ש״י שנת הרמב״ם והדפיס שו״ת
 המגיה הרב כתב בכ״מ אומר ולפעמים הגהות
 וספר . פאדוב״ה מהר״ם הגהת על וכונתו

 נראה אך ראיתיו לא הגהותיו עם הדמב״ם
 על הדשות תשו׳ בסוף הרדב״ז שהשיב שמה

 הגהות על כונתו הדור מחכמי אהד הגהות
 לידי בא זמן )ואחר הנז׳. מפאדוב״ה מהדא״ם
 ז״ל מפאדוב״ה מהר״ם הגהות עם הרמב״ם
 . קאי( עלי׳ דהדדב״ז הוה כן דמיתי וכאשר
 שכנא מה׳ הגאון של חבירו הנזכר ומהר״ם
 ושקיל פולאק יעקב מה׳ מתלמידי ושניהם

 עט יהודה מה׳ ובנו פאדוב״ה מהר״ם יטרי
 בתשובותיו׳ונתבקש ההגה״ה בעל מור״ם רבינו

שנת פאדוב״ה מהר״ם מעלה של בישיבה
:שכ״ה

 ירושלים איש פאפירש מאיר מהר״ר ]־ז[
 אשכנזי ישראל הרב תלמיד ו ת"

 אור מאורי חיבר צמח יעקב המקובל והרב
 ואני . האר״יזצ״ל לדעתרבינו הבנויים ערכי

 עץ על זרוע אור : חבוריו קצת בכ״י ראיתי
 אור . התפלות בונות מלך פני אור . החיים

 מתוק .בהשתלשלות צח אור . בגלגולים נד
 הזהר פי׳ רב אור .עד״ה יעקב עין פי׳ האוד

 ספדי׳ חיבר בי ושמעתי . הוא רב בי להפליא
 דנת נוטה נתן הרב גיסו וכתב .אורות ט״ל

: התב״ב אדר דרב נפשיה
 קיקיון הרב בן פרנקיל )מאיר( הר׳ם ]כח[

 ככתוב חכמות בז׳ חכם היה דיונה
 חגיגה סוף ראשון דפוס אור כתנות יעקב בעין
 בסבך נאחז דש״י מגזע שהי׳ נאמד ושם

:ע״ש המיוחסות משפחות
 תלמיד מרוטנבורק )מאיר( מהר״ם ]כע[

מויינא יצחק ורבינו שמואל רבינו
 בבית נפשיה ונח מהר״ם ונתפס .זרוע אור

 המגיד שאמר כמו הרבה ונזדכך זכה ועי״ז .הסוהר
:מישרים מגיד בכפר ככתוב למרן

 עתה קדמו״ת וממדב״ר אר״ש מקדמי ומראש
 נוהג הק״ן שלוה ידי את שלחתי

באד״ש



מערבת
 בוריו על דבר להעמיד קני עם ואומר גאר״ש
 נבוכי׳ יראה הרואה אחד בתרא• רבנן >ןאשר

 ניהו מר מרוטנבורק מחר״ם אי באר״ש הם
 דילט׳ או הוא רבא גברא והד ברוך בר טהר״ם

 שני שניהם גם עדיהם יתנו וכנוייהם הוו תרי
 ניהו ומר דהרא״ש רבה. ניהו מר המאווו״ה

:דברי בה והלא דהמרדכי רבה
 קרבת טליא הוינא בד מקדם ימים אזכרה כי

 גדול שארגו הרב מורינו קאמיא מן חד על
 זרע הנבבד בספרו זלה״ה יצהקי מהר״א בדורו

 וחזה מקרוב לארץ בעליל נראה אשר אברהם
 ממלל פום ע״ד ל״ד דף ג׳ פי׳ בי״ד הוית

 רברבי גברי תרי על ישי״ג הש״ג כי רברבן
 רמ״ג דף משפט נתיבות הרב גברו מאריות

 דמחר״ם פברי דרבנן ל״ה סי׳ מאש מוצל והרב
 ועל ברוך. בר מהר״ם גופיה איהו מדוטנבורק

 וקושטא יחדיו צדקו דלא אומר הוא שניהם
 מאיר רבינו הוא דהרא״ש דרבו דמלתא

 אחר הוא ברוך בד ומהר״ם הלוי מרוטנבורק
 פרי להדב ראיתי וגם .עכ״ד המרדכי של דבו

 שכתב א ,ע׳ ע״ו דף י״ג פי׳ ח״מ ח״א הארץ
 דתרי הקבלה שלשלת פפר מדברי המוכח

בדברי זייניה תלי הנזכר הרב מורינו וגם .הוו
:יוחסין פ׳ הרב

 פי׳ בא״ח נר״ו אהרן יד להרב ראיתי וכזה
 שם הטור מ״ש קשיא דלא שכתב קס״ה

 ההגהות לט״ש מרוטנבורק מהר״ם משם
 מהד״ם דהאי טהר״ס משם והמרדכי מיימוניות

 טהר״ם אלא הוא מרוטנבורק מהר״ם לאו
 : עכ״ל באות אות בתשובותיו כ׳ וכן ברוך בר

 דהעיקר מסתפינא ולא אמינא קלה בריה ואנא
 משפט נתיבות הרב קדישין כמימר

 דמהר״ם .נעימה אמירה מאש מוצל והרב
 חד באחד והוא יהיה בדו״ך גם מרוטנבורק

 האדמה וגם עירו שם לארץ מאיר אהד .שמא

 .בחכמה אב אביו שם אב״א בברו״ך מתדבק
 ובא למאי״ר . בהינומא יוצאה מילתא .והא
 .העלמ״ה והי׳ מינייהו אשתמיט כחמה ברה

 הדורו׳ וגדולי .שלימה תורה דספר״י אמבוהא
 אריה מפי ראשונה יצא זה . ברמה אשר

 כתב ק״ל פימן בתשו׳ מהרלנ״ח עילאי דבי
 מיימוניות הגהות והרב והמרדכי דהרא״ש

 שנית וזאת • מהר״ם תלמידי שלשתן במעמד

גדולים !
 אלשקרי הדורמהר׳ס גדול משה דיבר אשר

 ברוך בד מהר״ם כתב ליג סימן בתשובה
 תליתאי אוריין שלישיה בה ועוד מרוטנבורק־

 להועיל המלמדנו יוסף בית מדן בדתא פוס
 דמוכח מקומות בשני ולא אהד במקום לא

 קפ״ה פי׳ בא״ח והרי היד ברבים כי דכי מיניה
 אמאי מרוטנבודק מהרים בשם הטור מ״ש דמי

 ובה״ט * מד-ר"ם בשם ומרדכי הגמי׳י־י דכתבי
 מדוטנבור׳ השיבדד״ם אשד כ׳וזאת שפיח פי׳

 ובכמה י כרוך ב" מהר״ם השובת ומייתי
 מרוטנבודק הר״ס פברת מייתי דהטור דוכתי
 בשמו והמרדכי הגטי״י כ שב׳ מדן וכותב
 דין יה רם ופי׳ יו״ד דין ע״ה פי׳ כח״ט ומהם

־ הבית בבדק וע״ש ה׳
 מגדולי להרבהמבי״ט להביט רב״ע_אוםיף ואת

 דמהר״ם ץ ר פי׳ בח״א שכתב האחרונים
 הרא״ש של רבו והוא מרוטנבורק הוא ברוך בר

 נ״ע דר״ם והוא מאיר רבינד והוא מהר״ם והיא
• שהאריך ע״ש הסוהר בבית שישב והוא
 האחרון הדוד גדול של דבריו חומש ואופיף

 פי׳ בא'ח הגדולה כנסת שיירי הרב
 מדבריו כן שמתבאר ז׳ אות הגהב״י של״ט

 נ״ה אות ב״י הגהת רמ״ח פי׳ ח״מ בכנה״ג כ״כ
סהד״ם הוא ברוך בד דמהר״ם דידוע

• מרוטנבורק .
 בצדה ועדיה מבריך מכיפיה מלגיו ושתות

 פראג דפוס עצמו מהד״ם דבתשובות
 מהר״ם הוא ברוך בר דמדד״ם מפורש שם

• ידאה בעיניו הרואה כאשד סרוטנבורק
 הדור גדולי הרועים לשלשת חזינא והכין

 והרב פ״ח פי׳ אפרים שער הרב האחרון
 מחנה ודרב א׳ דין דפוטה פ״ב למלך משנה
 דהרואה ע״ב כ״א דף צדקה הל׳ אפרים

 להו דפשיטא יחזה ישר דרבנן לדבריהם
 עצמו והוא דהראיש רכיה ברוך בד דמהר״ם

י מרזטנכורק מהר״ם
 מורנו עוד מיש נרדפה נדעה השתא איכו

 דהרא״ש הרביד. הגז' אברהם זרע הרב
 נשיקת ועם ־ וי הל מרוטנבורק מהר״ם הוא

 גדול מ״ש חכמתו מעיני נעלם בזה גם הרצפה
 גם וז״ל תט״ו פי׳ בחשיבה הדיב״ש המורים
 הרמץ־. כי הוא מי ידענו לא מרוטנבודק הרמ״ה

רכינה הוא הר״מ אבל ד,לוי מאיר דבינו הוא
ר מא



גדולים מ
 דקדקת שלא אות זה וגס מרוטנבורק מאיר

: בדבריך
 סימן ,בא״ה כנה״ג הרב השיג בזה וכיוצא

 הרב על י״ט אות ב״י הגהת פ״ב
 דהרא״ש שכתוב צ׳ סי׳ שמואל משפטי

:בדבריו עי׳ הרמ״ה מימי שותה
 יד ספר וזרה האיר בשנים רבות זמן ואחד

 זלה״ה הרמ״ך החסיד להרב מלאכי
 שהוא ר״מ וז״ל ע״דשכתב קצ״ז בדף וראיתי

 מהד״ם רבו הוא במרדכי הנז׳ סתם מאיר רבינו
 וכו׳ ברוך בר מהר״ם הוא והוא וכו׳ מרוטנבודק

 הם במרדכי המובאות מהר״ם תשובות כל
 של ורבו המרדכי של רבו ברוך בר ממהר״ם
 שו״ת ,הלו מרוטנבורק מאיר רבי׳ הוא הרא״ש

 בזה ששגג מי שהביא ע״ש אברהם זרע
 סתם ר״מ הרא״ש שהזכיר מקים וכל .וכו׳

 נתיבות כ״כ מהר״ם הוא הלוי אומר ואינו
 הרא״ש על תמה מאש שבמוצר ודע ־ משפט

 זרע ובס׳ רבו ברוך בר הר״ם נגד פסק למה
 דבריו כי דאמרי ואנא . וכו׳ השיב אברהם

 נינהו דתדי דס״ל יוחסין ס׳ דברי פי על נאמנו
 בר אשד קט״ו פי׳ מהר״ם בתשובת אמנם
 מילי והגי עכ״ל. וכו׳ צ״ב וסי׳ תלמידך יחיאל

 דברישא .כמעודבבין קצת נראים בהנא דרב
 והוא מרוטנבורק הר״ס דמרדכי דרביה כתב

 דברי כתב ה' באות ותיכף ־ ברוך בר הר״ם
 • הקודם סותר והוא אברהם זרע הרב מורינו

 זרע ודברי ושו״תב״ה שיירי דברי סידר והרב
 לשבעה לאותות והיו אהדדי סמיכי אברהם

 אינם או אחדי׳ דברים הם כאלו לשמונה וגם

 .נינחו סתרא״י גם במין לזווגם וקשה סותרים
 ברוך בר מהר״ם הוא והוא שכתב דמלשונו ותו
 . הוא סבר דהכי משמע ב״ח שו״ת עיין

 אברהם זרע הרב מורנו דברי על בסמוך וממ״ש
 משמע זה לשון בזה ששגג מי שהביא ע״ש

 לאיש וחשב אברה׳ זרע הרב דברי וקבל דסבר

 ותו .סותרים דברים והם .הפך האומר שוגה
 אברהם זרע הרב מורנו משם הביא שהוא
 .הלוי מרוטנבודק מהר״ס ש“דהרא דרביה

 ר״מ דרא״ש שהזכיר מקום דכל כתב ובסמוך
 בה ומטי מהר״ם הוא הלוי אומד ואינו סתם

 הקודם סותר והוא משפט נתיבות מהרב
 דאח״כהביא ותו .לוי דהרא״ש דרכיה שכתב

 פעם אברהם זרע ודברי מאש מוצל דברי
 מוכח וכו׳ מהד״ם דמתשובות וכתב אחרת

 ע״ש בסמוך מ״ש סותר נמי זה והרי • הפך
 לדברי שהסכים דמוכח בזה ששג מי שהביא

 נתיבות שהרב זכר דלא ותו ׳ הרב מורנו
 שניהם ועל מאש מוצל כהרב כתב משפט

 שכתב ותו • אברהם זרע הרב מורינו השיג
 ההדיוט ולי יוחסין ס׳ דברי ע״פ נאמרו דדבריו

 הרואה כאשד כלל יוחסין ם׳ מדברי ראיה אין
 ומה י ע״ב ק׳ ד׳ יוחסין ס׳ הרב דברי יראה

 המרדכי וגבי מרוטנבורק הרא״ש גבי שהזכיר
 ליה פשיטא דהוה די״ל ראיה אינה ברוך בר

 הארץ פרי הרב ומ״ש . קפיד ולא הד דכולא
 אין כעת הוו דתרי משמע הקבלה דמשלשלת

 לא כן שיאמר .והגם אצלי י מצוי זה ספר
 • שהוכחנו ממה שמבואר כמו ליה חיישינן

 ע״ש. אחרות הוכהית הוכיח מלאכי יד הרב וגם
 שער זקני קד־שי מרבנן מקובלני הכי ובלאו

 דברי על לסמוך דאין מרבוואתייהו שקבלו
 עתיקי״ם הדברים כי הקבלה שלשלת

 עליהם וסמך מצא אשר שונים מקונטריסים
 " אמיתיים הם אם הקר ולא מוטעים מהם ויש

 במצרף מקנדיא יש״ר להרב ראיתי ושוב
 שלשלת על דברים שהטיה ז׳ דף לחכמה

הקנלה:
 א״ה אהרן יד ס׳ השמש זרחה הלום הגם

 אות ב"׳ הגהת ק׳ בסי׳ לו וראיתי ח״ב
 ומתשובו׳ מהרשד״ס מתשובת שהוכיח ה׳

 רביה .ברוך בר דטהר״ם הקצרות מהר״ם
 מרבות* ,קבלתי וכן וז״ל וכתב דהרא״ש
 ומרדכי הגמי״י של רבו הי׳ ברוך בר שמהר״ם
 ביוחסין מפורש הדבר מצאתי ואחר והדא״ש

 להרב שראיתי לפי לזה והוצרכתי וכו׳ ס״א ד׳
 שראיתי אמת הן וכו׳ יצחקי מהד״א

 מאיר רבינו שכתב ג״ח דף יוחסין בספר
 הזה בדוד היה מהד״ם הנקרא מרוטנבודק

 ברוך בר מאיר רבינו עם הזכרתיהו וכבר
י עכ״ל וכו׳

 מורני על שתמה דמה נר״ו הרב על והתימא
 שהוא לנפשיה איהו לימא . הרב

 כדברי קס״ה סי׳ א״ה אהרן ביד כתב עצמו
 כתב בא״ה דהכא ותו • כמש״ל הרב מורנו
 מקדם הנדפס בא״ח ושם .מרבותיו קבל שכך

קדמתה



גדולים י מ
 ומה .מקבלתו שבח שנה שלשים זה קדמתה
 מדפוס .ס״א ד׳ יוחסין׳ס׳ הרם מדבר• שהביא

 .סימנא בהאי הזינא לא שלפני אמשטרדם
 והוא זה ללשון קרוב מצאתי קכ״ה דף שם אך

 ם׳ דברי ואינם ההגה״ה בעל מורים מדברי
 לשון נ״ח דף יוחסין מם׳ שהביא ומה .יוחסין

 :שלפני בדפוס מצאתיו ולא בקשתיו בעת ?ה
שלשלת ס׳ לידי אנה האלהים דם ואחר^זמן

 נ״ח בדף וראיתי ויניציא דפוס הקבלה
 משם אהרן יד הרב במ״ש בתים ס״א דברף

 דף וע״ש ביוחסין שלשלת לו ונתחלף היוחסין
 ראתה הנז׳ בם׳ קצת שעברתי ובמעט .נ״ד
 :בזה ודי השנות במה עליו להשיג שיש עיני
להרב אורות.והיא טל ספר לידי הניע עתה

 קצת על זלה״ה גויי״א ן׳ •וסף מה׳

 דאיתי ובפותחי . ודרושים ושו״ת ד,מרדכי
 היא אם מהר״ם ענין על ע״ב ק״ט בדף שבתב

 בר מהר״ם .הוו תרי או מרוטנבורק ברוך בר
 מרוטנבורק ומהר״ם המרדבי של רבו ברוך

 כנה״ג מהרב הביא הנז׳ והרב הרא״ש של רבו
 והוא ברוך בד היה סדוטנבורק דמחר״ם דבב־
 נראה ולע״ד וז״ל וב' הוו דתדי עליו הלק

 לחוד וזה לחוד דזה לזה ברורה ,ראיה להביא
 דהרי מרוטנבורק ר״ם אינו ברוך בר ומהר״ם

 שכתב האומנין את השוכר פ׳ במרדכי מצעו
 ראיה הביא ר״מ אבי ברוך רבינו והרב ח״ל
 שמביא ר״מ של דאביו בהדיא נראה ובו׳

 הדא״ש דקדושיןכתב ת״ח.ובספ״ק הי׳ המרדב•
 שעלה שמיום מרוטנבורק הר״ם על עליו אמד•

 שאביו רצה ולא אביו פני הקביל לא לגדולה
 גדול אדם דהיה איתא ואם . ע״ב אצלו יבא

 לקבל רצה לא אמאי מהמדדכי שנראה ובמי
 והר״ם כמרן ודלא בדודה ־איה והיא אביו פני

 ברוך בד דהד״ם דס״ל החביב ומדן אלשקר
 לבו מלאו איך ותמהני י עכ״ל מרוטנבורק הוא

 קרובים דהיו אלשקד ומהר״ם מרן על לחלוק
 ספרד גאוני רבני מרבותיהם וקבלו לראשונים

 ותו . ליה אנס לא רז רכל כנהיג הרב דגם
 הצעיד אני ובמ״ש במותם הוא הברוד שהאמת

 והרב שמהדלנ״ח הבאת• ושם לעיל( )כי׳ בח״א
 • כן כתוב עצמו מהר״ם ובשו״ת המבי״ט

 ק׳ סי׳ בא״ה אהרן יד הרב הוכיח מזה דת־
 מרבד• מתבאר ובן .והדא״ש מהד״ס מתשובות

 התשב״ץ ומם׳ י״ח סימן החולץ פ׳ מהרש״ל
 מהרש״ל כשב ד״ה לקמן )עי׳ נ"ג דף בח״ב וממ״ש

 כמ״ש בתפיסה היה ב״ב שמהד״ם וכו'(
 ואין ובו׳ ערב תלמידו הרא״ש ויצא מהרש״ל
 ראיה אינה שהביא הברורה והראיה . להאריך

 והעד .פשוט הי׳ת״ח ברוך בר מהד״ם אבי כי
 ברוך בר מאיר בתשובותיו חותם ׳ם שמהר ע״ז

 לו הי׳ רב היה ואם ברוך רבי בר ולפעמים
 היה רבינו הרב במידכי ומ״ש הרב בן לומר
 לבד למדן היה וא״ב טעה והמדפיס רבי כתוב

 דפוס לאביו מהד״ם מתשיבת מוכח ובן
 ודינו לרב קבלוהו ומהר״ם ־ ל״א סי׳ קדימונה

 צ״ט ד׳ יוסף זכרון הרב וכמ״ש מובהק כרבו
 מן ובר י קדושין ביש״ש מהרש״ל ועמ״ש

 אמרו רמ״ה כתב ח״ד נ״א ירוחם רבינו כי דין
 ואפשר .וכו׳ לגדולה שעלה מיום כי עליו

 ט״ס ונפל הרמ״ה והוא עיקרית נסחא שזו
 : וק״ל מאד קצרתי כי היטב ודוק .בהרא״ש

חידושיו ומביא טהרות סדר פי׳ חיבר מהר״ם
סדר ג״כ וחיבר טוב יום תוספות הרב

 תרומת הרב ומהם הפוסקים והזבירוהו ברכות
:שמחות הלכות וחיבר ל׳ סי׳ הדשן

 . ולאלפי׳ למאות •תשובו' היכר מהר״ם
 והרב מיימוניות הגהות הרב ותלמידיו

 וגם . תדיר מתשובותיו מביאים המרדבי
 גדול קובץ מתשובותיו חלקים שני נדפסו
 ש״ך הרב גדול קובץ ותשובות . קטן וקיבץ
 והרב ־ פראג דפוס מהר״ם תשו׳ אותם מבנה

 וגם . בימיו שנדפסו מזכירם חרש בית
 שו״ת בתוך רבות מהר״ם תשובות יש

: ח״א הדשב״א
 הרב וכ״כ ממהרים הם שבידינו יומא תוספות

 מפי שכ״ט סימן א״ח אהרן יד
 וד׳ ו׳ ד׳ יוסף שער הקטן ובספרי .השמועה

 קדושין. בחידושי שכ״כמהרימ״ט הבאתי קט״ו
 שהוא נ״ד דף דקמן יומא בתום׳ שכתוב ומה

 מהרימ״ט עוד וכ״כ ע״ש מהר״ם מתשובות
 סהרימ״ט וכ״ב .ע״ג צ״ז דף כתובות חי׳ בריש

 פלט והרש״ט ל״ח סי׳ חי״ד בתשובותיו עוד
 הזכיר קי״ז סי׳ להרמב״ן המיוחסו׳ בשו״ת

 )פייןרש״ס כתבתי וכבר .למהר״ם בתרא חי׳
 בהגמי״י משמע וכן .פלכו צ"ל דפלט פלכו(

ריש מלאכי יד והרב .ואיו דין מתפלה פ״ג
דף



נג גדולים מ מערכת
 לפתח״א מטא בי לנו זב- בשפלנו קפ״ת דף

 בתוך חזה אשד דאח״י וק״ק . זה בפיט
 אחר• אכפל אמאי שם כימוז קט״ו דף השער

 כאלו נ״ד דף התוספות מ״ש להביא זה

 : בשערי כן כתוב וככר מגיד הוא הדשות
תוספות בידי׳ הוה לא דהרא״ם שכתב מי ויש

 יומא שתים׳ הוכיחו ועוד . דקמן דיומא
 נ״ל וכן . דק״ש פ"א מהגמי״י ממהר״ם הם

 ע׳א ט״ב ד׳ יומא בתום׳ טמ״ש כן להוכיח עוד
 של רבו והוא שלמה בר שמואל הרב מורי

 דיש מיימוניות בתשובות כדמוכה טהר״ס
 ה״ר מורי כתוב י״ה דף הנז׳ ובתום׳ משפטים

 .מנחם בר הר״ש מורי מ׳ ודף מפאדיש יחיאל
 כט״ש מנחם בר הד״ש הוא מהר״ם של ורבו

י שבת מהלכות פכ״ט מיימוניות הגהות

 דבזמן דנדאה כ״א דף הדורו׳ קורא בם׳ כתב
ישעי׳ רבינו של נכדו ריא״ז היה מהר״ם

 בתוך הנזיקין ם׳ במרדכי שכ״כ בתו. בן
 משם ישעיה ה״ד לי הגיד וכן מהר״ם תשובית

 קצת לפקפק ויש .עכ״ל מטראני ישעיה ה״ר
 לי הגיד וכן באומרו מהר״ם בונת שאם בזה
 לי הגיד וכן הול״ל .ריא״ז על הוא ישעיה ה״ר
 ומ״ם . מטראני הר״י זקנו משם ישעיה ה״ר

 בזמן דמהר״ם דמילתא קושטא דהכי נראה
 אור הר״י של תלמידו מהר״ם שהרי .ריא״ז

 השיב הראשון ישעיה ודבינו מויינא זרוע
 באה כי כתשו׳ מויינא זרוע אור יצחק לרבינו

 קיוב וא״כ י ל״ה סי׳ ח״ב הדא״ם בתשובות
 רבינו ונכדו תלמידו ריא״ז בזמן דטהר״ם הוא

 והאגור ט״ו דף הלקט בשבלי ומ״ש . ישעיה
 רבינו והוא ישעיה לרבינו הקשה מאיר דרכינו
 הידוע ברוך בד מהר״ם אינו הראשון ישעיה

 הלקט שבלי הרב של מרבותיו א׳ הוא אלא
 מפירוש כנראה מאיר רבינו נקרא שהיה

 יהודה הלקטבפסקתורבי שבלי בספר ההגדה

 בח״ב ועיין דוכתי ושאר סימנים בהם נותן היה
 :הרופא( אכרהס כר נדקיה מכינו )ע׳ בהשמטות

 דקדק ג״ו סי׳ ריקאנטי מהר״ם בפסקי ומ״ש
 ברור הדבר ממיץ אליעזר רבינו ריא״/מפי

תלמיד היה דא״ם כי רא״ם מפירוש שצ״ל
 : ופשוט דקדק ממ״ש מוכח וכן ר״ת

 אוד יצחק רבינו תלמיד מרוטנבורק סהר״ם
 הביא דעירובין ספ׳ב והרא״ש . זרוע

 .למדתי זרוע אור מדברי שכתב מהר״ם דברי
 ובכלל ברוך בר מהר״ם שהוא לעיל והוכחתי

 דפוס עצמו מהר״ם תשובת מהקדמת הבאתי
 שהקדמת יאיר חוות בהקדמת וראית• .פראג

 יצחק מה׳ מהגאון היא הגז׳ טהר״ם תשובות
 זמן ואחר • מפראג מהר״ל של חתנו הכהן

 פרקים וראשי עצמה בהקדמה שרמוז דקדקתי
 איש ולא תולעת אנכי :אלו תיבות הס שלה

 הכהן שמשון בר יצחק עם ובזוי אדם חרפת
 ליב מהד״ד הגדול הגאון חתן לברכה זכרו
 שורו״ת ראשי זה כל . סלה אמן חזק נר״ו

אד״ש אל סי׳ עשאה מוכיח שכנגדו האומ״ר
:שי״ח כל קד״ם

 שכתב כ״י ח״ב הלקט בשבלי ראיתי וכן
:מרוטנבורק ברוך מהר״ם

 החולץ פרק שלמה של בים מהדש״ל כתב
 מהר״ם שחותם היכא דכל י״ח סימן

 במגדל בתפיסה היה . טובה מכל הנשכח
 נתחבר ושם משם יצא שלא וקבל ימיו לסוף

אות שי״ן מערכת בנדפס כט״ש ספרהתשב״ץ
:צדוק( כר סמפון רכינו )עיין י״ד

 מפיס היה דמהר״ס >ס״ו סימן פ״ד גיטין שלמה של ביס
 הקהלוה מן תנע והארון שנים כמה אייגזהייס במגדל

 אמר כי הניח ולא לפדומו ;,רול היו והקהלוח גדול סן
 דאע״ג ומסיק ־ דמיהם כדי על יוסר השנויים פודין אין

 מ״מ חורה בעול קלח שהיה לד וכ״ש ושרי הדור גדול דהיה
 בעבור שבדור המופלג לת״ח יעשה כן אדו; כל שמא חש

 וחשכח לפדומם הגולה ממון יספיק שלא עד הממון רוב
 והיה הגילה חכמי להפיס הרעה זה ופסק מישראל חורה
 וברח הרא״ש לתלמידו גס לתפוס האדון אוחו כדעת

: עש״ב מהרש״ל של דבריו חורף זה וניליל לטוליעולא

 יבינו מאגרת ש״ק משם הדורוח בסדר ראיתי
 מהר״ם על העליל אמד איש כי הרא״ש בן יהודה

 היה והרב גדול סך שואל והיה ס״ה אלפים ה׳ בשנת
 תלמידו הרא׳יש אלא יהודי עי־ב שוס רלה לא והאיש עני

 זה ותוך כסוהר מרווח יותר שיהיה למהר״ם והרחיבו
 מהר״ם ניתן ולא ברח והרא״ש הסהר בבית מהר״ס נפטר

 אחד ועשיר ־ אדר עד מאייר חדשים כמת לקבורה ז״ל
 לו בא ומיכף לקברו בכפו נפשו שם שלמה בר אלכסנדר

 וזיער הוא עשיר להיות ירלת אם וא״ל בחלום מהר"©
 ובתר לעה״ב ויזכה תיכף למות ירצה או הדורות כל ע״ס

 נחון שהוא בחלום ובא מכף ומת לעה״ב לזכות העשיר
 כסוב מלא ומאשר מש״ק זהו . מהר״ם מחילת אלל בעה״ב
: באורן ע״ג נ״ח דף ע״ש הדורות בסדר מ״ש חורף

מתר"© על הוא הפוסקים שכותבים דהרמנ״ע וירוץ
 יבינו הרמנ״ע ר״ה סי׳ שמואל דבי הרב ומ״ש 7

 וצ״ל הוא דט״ס נראה מיימוניות הגתות של רבו משה
: מאיר רבינו

 ודע



גדולים מ מערבת
כסנרא. עלמהר״ם נחלוק שאין האחרונים שכחנו ןך^

 סיוון ח״מ ונש"־ קמ״ג סי׳ מהרא״י בנסכי עיין
: •י״ע סימן שנת ותוספת ש״ל

 פולדא אב״דבק״ק שיף שמהר״רכאיר
 ולא טורים וד׳ הש״ס על חיבר

 בצמה והביאו שיטות איזה אלא לדפוס בא
:שצ״ג שנת דוד

 יד )עיין שלום בט׳ מאיר טהר״ר נלא[
:בח״ב( מביפלוה

 הובאה שטעון ב״ר מאיר הבינו 1לי1
 פי׳ ד״פ מהר״ם בשו״ת תשובתו

 : ע״ש לב א לי דף הכלבו והביאו .התר״ד

 א׳ הלוי שטעון בכה״ר מאיר טהר״ר ]לס
 דבריו הובאו שלוניקי מרבני

 : מ״א סי׳ הדכהמבי״טח״ב בשרת
 קד־ )עי׳ הללויה אל מהלל כהריר נלי[

: נחי׳ב( הלולים

 מזנה )עיין שמיאל בט׳ 01□^ מדחל ]לה[
: נמ״נ( אדמה

 חיבר הרמב״ם של אביו מיימון הבינו ]לי[
 בדיני הגרי בלשון פ׳ י

 להרשכ״ץ בשאלה מדבריו הביא ומועד הפלה
 בתלמוד פירושים היבר וגם .ש7ע ב׳ פי׳ ח״א

 המשנה לפי״וש בהקדמתו הרמנ״ם בנו כמ״ש
: ע״ש וכו׳ מאדי אבא פירושי בל קבצתי

 : מבהאידהן( מ׳ )עיין אירק מיימץ מד׳ ]״[

 : נח״נ( צדיק פי )עיין יאהיל מייסרן □"׳ ]לח[

 עם וטרי שקיל נגא״ר כהחרטייטוז ]לס
 סי׳ ח״א בתשובותיו הרשביץ

 וסי׳ והנמשך קס״ו וסי׳ ו צ" צ״ה וסי׳ צ״ד
 ס״ח וסימן ד׳ פי׳ וחיב קנ׳יד ופי׳ קל״א

 • מקומות ושאר קס״ד ופי׳ ה ,קל׳ וסי׳ והנמשך
. קטנה אחות )עיין הכהן מיכאל הניט 01

: נס״נ( לדק מורה י
מיכל(: יחיאל )עיין ]מא[_מיכל

 ילקוט )ע״ז טרי אבא בר מכיר רבי ]ייס
: נח״כ( ,המכיר

 ס׳ המחבר הרב הכהן מלאכי מהריר ]מג[
 מלאכי יד נחמד ׳

 קצת ונדפסו ־ בקיאותו גודל ניכר זמשס
 להרב יהודה בני בספר ז״ל מהרב תשובות

 מקודש אהריו עונים העם וכל .עייאש סהר״י
והואמלא״ךמלייץ ומקובל בחסידות מתנהג

 יוסף דברי בשו״ת מהקדמתו כנראה טוב
: ספרים ושאר

 מזקני שמענו אשכנזי מלכיאל מה" ]מי[
 שהרב שער

 ■ ת״ו הברון בעה״ק ישראל שיהיו סבה היה ז״ל
 וזיל בכורו לשם עשה זכר זכ״ד דף של״ה והרב
 מפי שנה שנה חברון דק״ק מנהג לך והא
 מהר״ר העניו החסיד השלם החכם הגדול הרב

: ע״ש זלה״ה אשכנזי מלכיאל

 טעמי )עיין בדורו מנואל דון הרב ]מה[
כח״ב(: המצות 1

 ומרן הדמב״ם על חיבר מנוה הבינו ]מי[
 בקושטנדינא ונדפס ;מביאו

 לשונו ומשתית הלכות קצת על תע״ח שנת
 מזכיר ג״ח ודף ובדףי״ה ־ קדמון שהוא מוכח

 דף ההוספות בעל הרב מזכיר גם !יראים ס׳
 כתב מ״ו ובדף * כ״ג דף וסוף י״ה ודף י״ד

 הדורות קורא ובס׳ ישעיה־ ר׳ החכם מחידושי
 שהוא ואפשר ־ המנוחה ס׳ הס׳ ששם כתב
 כ״ד דף חולין תוספות שהזכירו מנוה ה״ר

. ; 1 :י׳־ז בדף עכ״ל
 מהד״ם תלמיד שהוא נרא׳ יותר ההדיוט לי אך

 ר״ם ומורי כהב מ״ד ודף ע״א מ״ב שבדף
 לרבינו הזכיר ע״א מ״ו ודף ע״ב י״ט ובדף

 כנראה דביהדמהרם והוא שלמה בר שמואל
: משפטים דיש מיימוני מתשובות

 רבינו פירוש כ'י ישן קובץ ראיתי זמן ואחר
 וברכות תפלה ק״ש הלכות על מנוה

 ולהרב התוספות בעל לחרב זימני נמה ומזכיר
 ־ מאיר רבינו מורי כתב הברכות ופ״ו ־ אביו
 ופי״ב ראובן־ דבינו מוהי אדוני כתב ופ״י

 וכתב ־ נרבונא הזאת העיר מנהג כ׳ מהפלה
 הלכות בסיף פרק לחבר רוצה שהיה שם

 אך הרמב״ס ולשון בסדר להדמב״ם ברכות
 וקיים מזה ונמנע פניו על עמדה הדמב״ם יראת

 כ״ח סי׳ הם אחלי ובשרת ־ עליו תוסיף לא
 ע״ש: ברכות מה׳ דין על מנוח ה״ר דברי מביא

 מרן בזמן הבבלי מנחם טהר׳ר נ"[
 והובאה

 : יו״ד פי׳ גיטין דיני מרן ותשובות בשאלות
 בספרו דור בר ,מהר" דורנו לגדול הייתי וצופה

 ס״ד דף בקונטרסיו אמת דברי הבהיר
סימן ח״ב משה פני בס׳ וראיתי שכתב ע״ב

ח ל׳



נד גדולים מ מערכת
 בעל הבבלי מנחם ה״ד משם שם הביא ל״ח

 קאדר מהר״י הרב בזמן שהיה ופרח כפתור
 הרב מדברי ■ הבין ריהטיה ואגב וכו׳ע״ש־

 כפתור בעל הוא הבבלי שהר״ם משה פני
 אכן הרב,פנימשה־ כונת זה ואין ופרה•
 באר״ה משם הבבלי הר״ם שבתשוב׳ כוונתו

 ושאר ופרח כפתור בעל שהם המחמירים
 הבבלי הר״ם בתשובת מבואר וכן • גדולים

 ופרח כפתור מסם׳ ראיה שהביא הנזכר
 הבבלי הד״ם שם שהעתיק והלשון המפורסם

:נ״ב דף י׳ פ׳ ופרה כפתור בס׳ הוא הרי
 דבריו הביא מוורשא מנחם רבינו ]מ"[

 ריקאנטי מהר״ם בפסקי
 מנהם ורבינו גאו׳ האי רבינו וכתב תק״ז סי׳

: ע״ש וכו׳ פסקו גאונים ושאר מוורשא
 רבינו תלמיד זרח ן׳ מנחם רבינר ]מט[

 הרא״ש בן יהודה
 והיה לדרך צדה חיבר שועיב בן יהושע ודבינו

 של בישיבה ונתבקש ק״י שנת באלקלעה רב
קל״ד: שנת מעלה

 הגהות חיבר טיקטין )מנחם( מהר״ם ]נ[
 מוד״ם תלמיד והיה הרי״ף על

במרדכי בהגהתו שתראה כמו המפה בעל
: ביצה סוף

 אכיר לרגזאנר די מנחם מהר״ר ]נא[
 והרמ״ע מהוח״ו בזמן בתורה

 של״ב שנת עבודה סדר חיבר ומהראנ״ח
 שתי ס׳ ונדפס תורה אור בס׳ לעשות והפליא

 ־ אמת אמרי ־ מן עומר וחיבר לחרב־ ידות
 מדרשי אצלו נמצאים והיו לבוש על זהב עדי

 / העזרי אבי כגון • הראשונים וספרי כיי רז״ל
 גדול משורר והיה • יראים הלקט שבלי

:עצום ומדקדק
יבינו )מיין הלחי מן מנחם מחריר ]ת[

: מברטנורא( עובדיה י

צנצ־מ )עיי! מליסא מן מנחם הרב ]נג[
: בח״ב( המן י

 כתבתי צדק מעיל מנחם מהר׳ר ]ני[
 צדק מעיל )עיין נ״ג אות בנדפס

 שערים מבא בהקדמת ראיתי ועתה • בח״ב(
 שכתב שפירא נתן מהרב דורא שערי פירוש
 אחריהם נוהגים אנו אשר אחרונים גאונים

 צדק מעיל מנחם ומהרר יונה ומהר״ר מהרי״ל

 בעל יונה מהר״ר אהד שהי׳ ומשמע ־ עכ״ל
 יוגה ומהר״ר בזמנו היה או תה״ד תלמיד או״ה

: ממנו גדול
 דק״ק אב״ד מענדיל מנחם מהר״ר ]כה[

 צמח שו״ת חיבר ניקלשפורג
 בית דרב תלמיד והוא ־ תל״ה שנת ונדפס צדק

• הגרשוני עבודה הרב הגאון וחתנו חדש
 מנחם צ:לנה )עי׳ מענדיל מנחם הג״מ ניי[

: בח״ב(

 מקראטאשין מענדל מנחם הרב ]״[
 : בח״ב( זקנים עטרת )עיין

 י׳ )עיין ס״וק ן׳ הספרדי מנחם ר׳ נכח[
: לברט( בן הנוי אדונים

 מרן בזמן מפאנו עזריה( )מנחם הרמ״ע ]:ט[
 תלמי׳ וסיעתם פאדוב״ה ומהר״ם

 אלף ובזבז ־ הנינה ישמעאל מהר״ר הרב
 קורדוביר״ו מהר״ם הרב כתבי להעתיק סיקיני
 לומבריזר ומהד״י • לחכמה מצרף בס׳ כמ״ש

 אצל ושמע שראה כתב איוב ריש בפירושו
 ונדפסו תשובו׳ וחיבר י המגיד הרמ״ע רבו

 ונדפסו זצ״ל- מהרב תשובה תקוני וסידר
 עבודה: סדר וסידר • הקצר חכמה בראשית
 להול לונזאנו די מהר״ם שסידר ע״ד למועדים

 מאמר ונדפסו מאמרות עשרה וחיבר ־ ושבת
 מאמר • העתים מאמר / הי כל אם ־ דין הקור

 פירוש עם. נדפסו ואלו ־ קטן עולם ־ המדות
 ראיתי ואני ־ פי׳ בלי נדפס אלם יונת ומאמר

 ־ המילואים מאמר י הטוטפות מאמר בכ״י
 בקבלה חיבר ועוד ־ וכיוצא ה׳ שבתות מאפר

. :הש״ף שנת לשמים ועלה הרבה
 האמת בחכמת תלמיד היה מפאנו הרמ״ע

 כל אם במאמר כמ״ש סרוק ממהר״י
 שזכרתי כ״י המאמרות ומלבד טו״ב סי׳ ה״א חי

 נדפס ה׳ צבאות מאמר ראיתי הלום הגם לעיל
 ראיתי ובכ״י * תכ״ג שנת האמבורגו בעיר
 • הנפש מאמר ה״ב אלם יונת .קשיטה מאה

 אלפסי ס׳ ז״ל לו דאיתי ועוד . לוחות שברי
 שקלא שום בו שאין אלפס רב קצור כ״י זוטא

 והוא • ההלכה שהיא המימרא אותה רק וטריא
 כלשון וברור צח וסדר בלשון נחמד ספר

 הרהבה מדעתו הוסיף דינים וכמה י הרי״ף
 * הש״ס דיני בתוך מובלעים מועטים בדברים

מסדר הש״ס שבתיך מקדשים הלכות וכמה
 מועד



גדולים ט ט^לכת
 ז׳־ל הרב • השמיטן דהרי״ף בגמרא ועד6

 שיח בנעם בריר 'בלשון להלכותיהן כתבינהו

 מאמר שחיבר בכ״י ראיתי •'ועוד הרי״ף
 . גנים מעין ומאמר הרקיעים ומאמר היסודות

 מהרמ״ע ופרושים ליקוטים במה ראיתי ועוד
 על רוממה ה׳ ימין קונטרס חיבר ועוד • בכ״י

 דרך חיבר סאמיגה מהר״י והרב ־ הלולב הקפת
 מצרף בס' וכתוב • גדול בתוקף נגדו ימין

 : פ״ד דף הזה בלשון הרמ״ע תשובת לחכמה
 גדולות מדברת לשון על משיב אני מה שאלת

 בשמי שנתפרסם מה כנגד עופות וצפצופי
 החתום הוא אני אני תשו׳ י הלולב הקפת על
 זכרו וזה וכו׳ עון מעביר שמי זה מ״ע רבנן ב•

 שנכתב מה לכל נצחת תשובה וזו עלבון מוהל
 דידן רוממה ימין נגד ליכתב שעתיד מה ולכל

 קנטוריא ובמקום דברתי לכבודי אש“מ לא כי
 ה׳ ליראי דרכו יורה האמת כי לחשות עת

 לעשות אדבר וכי שלום אני שמו ולחושבי
 יה תהלל הנשמה כל שבשמים אבינו רצון

 זכותו קדוש אמרי מתקו ומה י עכ״ל הללויה
עלינו: יגן

 שקדמו בקונטרסי נכתב כבר • ז״ל הרט״ע

 מצאתי ועתה • שחיבר מאמרות כמה
 להעתיקו ואמרתי שחיבר הספרים רוב בכ״י
 מאמר א( • מקדם נכתבו כבר שרבים והגס
 מאמר ג( ־ חי כל אם מאמר ב( • דין חקור

 עולם מאמר ה( ־ העתים מאמר ד( ־ המרות
 מאמר ו( ־ יהודה יד פי׳ עם נדפסו ואלו י קטן

 קשיטה מאה מאמר ז( • ונדפס ה' צבאות
 מאמר ס( ־ כ״י המילואים מאמר הו י ”כ

 מאמר יא( • כ״י הנפש מאמר י( ־ כ״י הרקיעים
 כ״י ה׳ שבתות מאמר יב( ־ כ״י היסודות

 כ״י הרקח יין יד( כ״י הטוטפות מאמר יג(
 נדפס רמונים עסיס טז( כ*׳י לוחות שברי טח
 עתה נדפס יונה כנפי יה( נדפס אלם יונת יז(

 ה׳ ימין כ( נדפס רוממה ה׳ ימין יט( בווארשא
 שפת כב( נדפס הרמון פלח נא( ־ חיל עושה
 זוטא אלפסי נד( י כ״י גנים מעין נג( אמת

 • כ״י ליקוטים נו( י נדפס שו״ת כה( כ״י
 תשובה תקוני כה( ־ נדפס נשמות גלגול כז(

: נדפס
 מעיל )עיין פנחס בר מנחם רבינו ]ס[

:בח״ב( צדק

:בח״ב( ציוני )עיין י ציוג מנחם רבי ]שא[

 הבימבח״ב(: קאזיס)ע׳םלום ]סכזמהר״רמנחם
 דינין ,ם חיבר מריזבורק מנחם רבינו נסג[

 וקצת זכש״ן ממדינת והיה גדול
 ושם ־ ווייל מהד״י בשו״ת נדפסו הרב נמוקי

 שאון משבי״ח קל״ג סי׳ ווייל מהר״י בתשובות
 בתשובה מעץ ומהרר״י * הנז׳ הרב חכמת גלי
 ועי׳ י הרבה הנז׳ הרב בדברי מדקדק י״ג סי׳

מ״ח: סי׳ מהר״יהלוי בשו״ת

 הרשב״א בזמן רבינומנחשמריהאנטי נשי[
 האמת ע״ד התורה על באורו חיבר

 מהר״ם וחיבר י עליו פי׳ חיבר הלבוש והרב
 כ״י בס׳ וראיתי ונדפסו דינין פסקי ריקאנטי

 ולפי * מוירמישא אלעזר רבינו תלמיד דהיה
 בעל מגרמיזא אלעזד רבינו הוא הנראה

 ובמקום מעשה ע״י העיר שם שנשתנה הרוקח
 מסתפק אני אך ־ כנודע וירמישא קרו גרמיזא

 ־ וישוב חיפוש וצריך י זמנים סדר כפי בזה
 מאיר לבית שלמה בר מנחם מתר״ר ]שה[

 בזמן היה )המאירי(
 כ״י הרשב״א בתשו׳ הוית וחזה * הרשב״א

 ובסדום׳ שלמה בר מנחם הרב עם וטרי דשקיל
 בצלאל ודבינו י המאירי הרב שהוא לי

 מחידושיו• מביא ובתשובותיו קמא במקוכצת
 מחידושיו מזכיר דחיי ובדינא כנה״ג והרב

 פסקי באמשטרדם נדפסו ומקרוב י לסנהדרין
 :להרב מגילה

 פסקי מודעה בק״ק דאיתי דאה הצעיד ואני
 ברכו׳ מריש הש״ס כל על כ״י הלכותיו

 גדולים •בצים ק ששה והם עוקצין סוף עד
 נפש משיבת בכ״י ראיתי גם ־ הר״ן כקובץ
 נטילת בדיני יד בית וס׳ • תשובה פרקי להדב
 לונזאנו די מהד״ם שמביא ספר וקרית • ידים

 וס׳ אבות מגן ס׳ חיבר ועוד • תורה באור
 הזקן הלוי מהד״ש הרב כמ״ש מועד אהל

דף למדן רוכל אבקת בס׳ הובאה בתשובה
: ע״ג קל״ה

 לו קורץ מאיר לבית שלמה בר מנחם רבינו
 כי לעיל כתבתי וכבר המאירי הרב

 שכתבתי מה אך ־ מודינא בקק״י פסקיו ראיתי
 עד מברכות הש״ס כל על הם שפסקיו שם

 קונטרס שכתבתי לפי ! בדמיוני שגיתי עוקצין
 שנה לעשרים קרוב הנדפס הגדולים שם

• אחדים ימים מודינא בקק״י שהיית• אחד
ועתה



נה גדולים מ
 ?!־־י ־׳ )־׳ אזולאי מסעוד מהדיר ״[1

 :גוריליאה( אבד״ק

 זדערבבח״ב(: )ע׳ מסעודקננון מהר״ר ]עא[

 רקה מעשה חיבר רקה מבעוד ר מהר" ]עב[
 יש ובתחלתו ח״א הרמב״ם על

 ה״ב על לו ויש . קדמונים גאונים חידושי
:כ״י מהרמב״ם

 .מקובצת בשיטה מביאו המעילי הרב ]עג[
 עבדלה( הבדלה! למהר״ש ובתשובה

 אודים בס׳ הובאה ת״ו ירושלים מרבני אחד
 וכתוב כ״י הגהה הביא ע״ד ל״ה דף גדולים

 המעילי מאיר הרב משיטת דוכרנא בגווה
 ק״ח סימן ח״א הרדב״ז ובתשובת . ליבמות

:המעילי שמעון ר׳ מזכיר

 הוזב׳ יצחק בר האזובי מרדכי מהר״ר ]עד[
:ש״ב וסי׳ רי״ד סי׳ ח״ג הרשב״א בתשו׳

 גלאנטי משה מה׳ )ע״ן אגמל מרדכי ה״ר ]עה[

 גדול. )ע״ן׳"ידד אצבאן מרדכי מהר״ר ]עי[
 בח״ב(כ תודה 'זובח

 )ע״ו דאבדי אבד״ק מרדכי מהר״ר ]עז[
 בח״ב(: מרדכי מאמר

 איטליא מרבני דאטו מרדכי מהר״ר ]ע"[
 ספר על הגהות חיבר הקדמונים

 כותב א׳ ורב .כ״י וראיתים הזהר וס׳ הפרדס
:דכיא מירא הגאון הגדול המקובל עליו

 )עיין דרעא מעיר מרדכי מהר״ר ]עע[
:כה״ג( חכמה מעיגות

 המדדב* פ׳ הלל(חיבר )בר מרדכי רבינו ]ט[
 וחידושי בסברות ומעובה המופלא

 של נכדו .מהד״ם תלמיד והוא .ושו״ת דינים
 של גיסו . מפריש הד״י של חתנו .ראב״ן

 הכהן מאיד ורבינו הסמ״ק בעל מקורביל הר״י
 רבינו שהוא הקידא בס׳ וכתוב .הגמי״י בעל

 המרדכי בתשובת דאיתי וכן הלל בר מרדכי
 שחתם המקבל פרק הגבוריס בשלטי שהביא
 סימן ח״מ כנה״ג הרב ׳3ו . הלל ברבי מרדכי

 שלא אפשר דהדיב״ש ח׳ הגהב״יאות נ״ח
 סימן א״ח הדש בית הרב וכתב .מרדכי הי״ל

 מאריך זה פנים מכמה מועתק דמרדכי תרפ״ב
 :מגומגם שהוא בלשון לדקדק ואץ מקצר וזה

 המרדכי לשונות דמשכהת דזימנין נודע וכבר
 שלפנינו במרדכי ואינם הפוסקים שמביאים

ותראה

מערבת
 ראיתי מודינא בקק״י שניה ביאה כבואי ועתה

 הרב :דברים של בירורן הוא וכך ז״ל ספריו
 פסקי הבחירה בית שמו גדול ם׳ חיבר ז״ל

 שהיו הש״ס סדר כפי חבורו וסידר • הלכות
 חגיגה מגילה תענית ברכות הגאונים לומדים

 שבת שקלים פסחים סוכה יומא ר״ה מ״ק י״ט
 בסדר הגאונים לימוד סדר וזה ־ חולין עירובין

 סוטה יבמות גיטץ כתובות קדושין • מועד
 מכות סנהדרין • נשים סדר ־ נדה נדרים נזיר

 מציעא קמא עדיות אבות הוריות ע״א שבועות
 ואח״ב • טהור ל״ב סימן .נזיקין סדר , בתרא

 ■פסה • לשנים פסחים לחלק חידשו האחרונים

 ויהיו שני ופסה פסחים ערבי ובסופו ראשון
 נדה אצל פירש ז״ל והרב ־ מסכתות ל״ג

 ופתיחתו ־ ומדות תמיד פי׳ ועוד מקואות
 י הגאונים לסדר טעם לתת האריך לחבורו

 התלמוד על פירושים שחיבר שם וכתב

 והאריך ־ ההלכו׳ פסקי הוא זה וחבור באריכות
 בית חבורו וסגנון ואופן בסדר בפתיחתו מאד

 שם ז״ל הרב וכתב • פסק בדרך הגז׳ הבחירה
 בית וס׳ י התשובה בחבור פירשה אבות דמם׳

 כקובץ גדולים קובצים ששה הוא הגז׳ הבחירה
 מהרב הגהות איזה בגליון שם וראיתי • הר״ן

:רי״ו שנת אויניון מעיר נתן מרדכי
 וכבר י ז״ל להרב יבמות פסקי נדפסו עתה

 מס׳ הס שנדפסו המסכתות דכל כתבנו
 חידושים חיבר זה מלבד אבל הבחירה בית

: הש״ס על
 כ״א דף פ״ב לסנהדרין הר״ן בחי׳ ראיתי והנה

 • וכו׳ תירץ המאירי והרב שכתב מהש״ס
 מבחוץ הגהה שתהיה דאפשר מסופק ואני

 בספריו שהזכיר להד״ן ראיתי לא כעת כי
:כלל המאידי רבינו

 יונה רבינו הוא המאירי הרב של דרבו ודע
 הביאו פ״ק ע״א בפסקי ז״ל הוא כמ״ש

 על מזה והקשה צ״ד דף ה״א המלך שער הרב

: ע״ש יונה רבינו בשם הטור מ״ש
 סעודה צור )ע׳ מרזוק מנצור מהתר ]סי[

 : בח״ב(

 נשמת )ע׳ ישראל בן מנשה מהר׳ר ]סז[
 : כח״ב( חייס ׳ י

 בנימין מ׳ )ע׳ מנשהפאדובה מהר״ר ]ס"[
: הכהן(

: זצ״ל האר״י רבינו )ע׳ ד1מםע ]סט[-רבי



 בין הילוק שפ׳ב סי׳ סוף א״ח בב״י ■ותראה
:דאוסטרייך למרדכי דריינוס מרדכי

 הס כמעט קטנות בהלכות המרדכי דברי כל
 בתשוב׳ איסדלאס מהר״ם . שאנץ מתום׳

 כי ה׳ באות כתב ק׳ ובסי׳ . ל״ח סי׳ ריש
 להיותו מגומגמים לשונות בו נמצאו לרוב

 הגהות בו ובאו רבים מספדים ומקובץ מלוקט
: בקצרה במקומן שלא ודינים

 א״ח זלה״ה בכסף נחפה הרב למורי וראיתי
 דהמרדכי שכתב עי׳ג סיף דףד׳ א׳ סי׳

 ידענו לא והן . עכ״ד כידוע גריר הרא״ש כתר
 היכי כי הרא״ש פסק• ראה לא דהמרדכי זה

 בשנת כי .בפסקיו הרא״ש מ״ש בתר דלגרר
 ושם לטוליטולא מאשכנז הרא״ש בא ס״ו

 נהרג המרדכי והרב .ספריו וסידר גתישב
 כתוב דוד ובצמה .נירנבורק בעיר ע׳ בשנת

 על האשרי חיבר בטוליטולא שהרא״ש בפי׳
:התלמוד

 תורת בע״ס של )הכירו מרדכי מהר״ר ־א[1
בק־׳ב(• קדש*׳ צאן ה*ים()עי׳

 מ׳ )ע׳ מטאלון מרדכי )מהר״ם( ־־[1
■ ששון( אהין

 דק״ק אב״ד יפה מרדכי מהר״ר !״[
 בישיבה ויושב זקן פוזנא

 ללבוש בהקדמתו כמ״ש לבושים עשרה תיבה
 בעל מור״ם תלמיד והוא ־ נדפסו וכלם החור

 כמבואר מלובלין מהר״ם בזמן והיה • ההגה״ה
 על הגהות לו ויש י הנזכר בשו״תמהר״ם

 י תלמידו שבע באר והרב י דודא שערי
רבינו תלמיד הכהן מרדכי מהר״ר פי[

 חיבר קוריאל די ישראל
 ■ וגימטריאו׳ פרד״ס התורה על פי' כהן שפתי

 גנת רדב אבי הלוי מרדכי מהר״ר !פה[
 נועם דרכי שו״ת חיבר ורדים

י ת״ו. ירושלם בעה״ק מנוחתו והיתה

 עם וטרי שקיל נגא״ר מרדכי מהר״ר ]עי[
וסי׳קע״ג. קי״ט סי׳ הרשב״קח״א

 מעיראויניון נתן מרדכי מחר״ר !־ז[
מאיר(• לבית בר״ש מנחם מ׳ )ע׳

 ^האר״י רבעי )עי׳ פררנסים מרדכי ר׳ סמ[3

 הרב של מחבריו קלעי מרדכי מחר״ר !פט[
 תלמיד מהרח״ש

גדולים מ
 יצחק ר' ומהרב ששון ומהר״א חסון ממהר׳א
 ומגדולי ־ בישראל תירה הרביץ פראנקו

 וכמה אישטרונסה דניאל סדר״ר ה*ב תלמידיו
 והפליאו מתלמידיו היו הוראות מורי וכמה

 וכתב הסדים וגמילות תורה להרבות לעשות
 השריפה ואחר ונשרפו• ודרושים רבים פסקים

 • וחידושים ודרושים שו״ת לכתוב הוסיף עוד
 שו״ת המחבר הרב קלעי ברוך הרב היה ואחיו

 האריך מ״ה דף הדורות קורא ברוך.ובס׳ ר מק!
: ז״ל הרב ה בשב

 תמי שמן )ע-ין רובייו מרד" מחריר נל[
: בח״ב(

 שיריליו מהר״ש בן מרדכי ה*כ ]לא[
 : בקו״א( הדודות גדולי )עיין

 א־ש־לאס מהרים )ע׳ ה*מ״א איחית מרים ]לג[
: לקמן(

 בדודא( אברהם )בהג״מ משר מחר״ר ]צג[
: בדודא( אביהם ה׳ )ע׳

 הנה רומאנין אכרהם משה מחריר נלד[
 תשובות על חתימתו באה

 כ״י הבית שלום בספר הובאו איטליא רבני
• ז״ל קאזיס ממהר״ם

 אדרת ן׳ משה מהר״ר החסיד הרב ]ציי[
 זולת הש״ס כל על חיבר

 הרא״ש ועל הרמב״ם על וחבור י קדשים סדר
 על והבור המקרא ועל שו״ת וס׳ הטורים ועל
 לקח פר״ח הרב ודרך י כולם המשניות כל

 סוגיות בכח וקטנים גדולים עם להתוכח
 בקי והיה ספרים־ ייב חיבר הכל וסך ־ ופלפול
 הרב כט׳־יש וכיוצא ועירובין ואהלות בנגעים

 י׳ סי׳ י״ד משפט בעין הובאה בתשובתו עצמו
 גדול זכרן שהיה שמעתי אני וגם ־ ע״ש
 המתגבר וכמעיין כנה״ר וקולו מאד ובקי

 זלה״ה. הל״ש אזמיר בעיר נפשיה ונח להפליא
 שבעיר ישראל בת* כל נשרפו מועטים ימים ובקרב

 מהם נפקד לא מאד גדול הפסד שהית והגם ■ והקתלות
 ז״ל• הרב רמזה פטירתו קודם וכמעט ׳ מישראל נפש שום
 מצית אחר הששי ביום הנזכר הרב שנפטר שאמרו וים

׳ ז״ל בקבורתו נה ונעשה

 יבינו )עיין מאיבורא )משה( חר״מ נלי[
:ר״ח( • מרומרוג יעקב

 ב׳ מימון ואחיו אירה! משה מחריר
 במערב וחסידות בחכמה נשואי״ם אחים

:דל וגדולתם מקדושתם ושמענו הפנימי
מהר״ם



מערבת
 מהרש״לוהרב בזמן אישרלאם סהר״ם ]צח[

 ומהר״ם יוסף שארית
 ום׳ העולה תורת ם׳ חיבר ומדן־ פאדובה

 כל על והגהות משה דרכי וס׳ החטאת תודת
 מתוכה מ״ח פי׳ וכתשו׳ ־ תשובות וספר ש״ע

 ־ גדול בכבוד לו וכותב אחד בדין מרן עם
 מתשובותיו• כנראה אחרות בחכמות בקי והיה
 כמותי הוראה פשטה ואשכנז פולין ובכל

 שגי הרב כמ״ש ולקולא מה״ש״ל נגד אף
 עיין פילוקישלצדיק ובזמן ־ הברית לוחות
 הכית בדק )עיין • י״ג אות בית במערכת מש"ל

: בת״ב( וכי׳ איברה ד״ה
 ידיד לי יקיר מהבן ששמעתי אגיד אמת ועתה

 על לבקר שזכה בעזרו אברהם מגן נפשי
 של המצבה על וכתוב קיאקא בק״ק מצבתו
 שנת לעומר ל״ג ביום : הזה כלשון מור"ם
 כי לי הגיד ועוד ־ וכו׳ שנה ׳ג ל בן של״ג
 הגאון אשת מרים ואחותו אהרן אחיו בצדו

 הגאון ובצדו ־ ז״ל הורוויק הללי פינחם מה׳
 ומצד • יוסף שארית בעל כ״ק יוסף מהר״ד

 ומצד • ז״ל עמוקות מגלה בעל הגאון אהד
 שורה ובאותה ־ חדש .בית בעל הגאון אחד

 הגאון המפורסם של זקנו העשל מה׳ הגאון
 ודמות ליווא מהר״ד הגאון ושם ־ העשל מה׳

 הרב הגאון השורה ובפוף ־ קברו על אריה
 לברכה־ כולם זכר רבנים כמה שם עוד תי״ט־

 הרב של לביתו סמוך קטן .עלמין הבית וזה
 מבתיו בית והקדיש ־ הגז׳ המפה בעל מור״ם

 כל ־ ה' שובה שנת שם וכתוב הלנפת לבית
 וזכה בעיניו שראה מה הבז׳ ידידי בני הגיד זה

 ט״ז הרב וכבר ־ ז״ל מצבותס על להשתטח
 בל״ג מור״ם דנפטד כן כתב ת״ך סימן א״ח

 בדק )עיין ־ בח״א והבאתיו של״ג שנת לעומד
:בח״ב( וכו׳ איברה ד״ה הבית

 לאסור מזכיר חטאת בתורת המפה בעל מור״ם
 והתר באסור ורש״ל דרש״ל והתר

 והתר דאסור ונראה ־ חטאת תורת מזכיר שלו
 היה ומהרש״ל מוד״ם אצל בכ״י היה דרש״ל
 והיו שלו והתר באסור תמיד ומתקן מוסיף

 וכן ־ שונות העתקות שהיו ער ממנו מעתיקין
 ־ יו״ד אות קל״ב סי' טוד״ם מתשובות נראה

 י מהרש״ל היא שם המוזכר דליט״א ומהר״ש
 על הקפיד ההואדטהדש״ל בענק תראה וכן

נו גדולים מ
 לאפוקי ט׳ כלל חטאת בתורת מור׳ם מ״ש

 עליו שכיון תלמידיו לו ואמרו אחד מחכם
 בינייהר טורא וגבה בפנים פנים נתוכחו ושוב

 כמבואר מעלה של בישיבה מור״ם ונתבקש
 ושם ־ כ״ט סי׳ דחולין פי׳ק שלמה של בים

:הדין ושרש דבריו מברר מהרש״ל
 דף של״ה בעל החסיד להגאון דאיתי שוב

 הביאו רש״ל דתלמידי שכתב ע״ב ע״ד
 בא חטאת והתורת ־ ׳ם למור שלו והתר אסור

והתר אפור רש״ל ויסד חזר ואח״ב לרשי׳ל
 כמור״ס הוראה פשטה בתרא־אמנם והוא •טלו

 במערכת ועמש״ל .כרש׳ל יחמיר נפש ובעל
בה״ב(,: והתר .אסיר )עיין ־ בס״ד אל״ף

וראיתי • הזהר על כן גם חיבר מרר״ם
 להגאוץ כ״י הזהר פירוש באמשטרדם

 וכתב לואנק משה הגאון בן אליהו מהר״ר
 החבור והשלים רש״י ממשפחת שהיה שם

 שהרב שם וכתב . שי׳ם שנת וידידבודג בק״ק
 משה דרכי מם׳ ראשון מעתיק היה המחבר
 ויורדים עולים ירו מכתיבת שהיה למור״ם

 בשכר ע״ב ,־ וטיהרו וזיקקו ומחקים וגליונות
 נתן מור״ם של אייו אליעזר מה׳ הגאון זאת

י. הזהר על מור״ם אחיו הגאון פי׳ במתנה לו
 :ופירושו מור״ם דברי בחבורו שם ־ומביא

שפתי רוכב )כיין אעאזי משה מתר״ר ]צט[
: בח״ב( ישנים

 וטרי שקיל אלפראנג״י משה מהר״ר נק[
 מרבינו שאלוח ושואל

 לו ומשיב ז״ל אבוהב יצחק מהד״ר הגדול
 ־ ח״ן פי׳ ח״ג ז״ל המבי״ט הרב בשו״ת כמ״ש

 לבינו ין )ע כ״א אות מ״ם מערכת ח׳א ובשה״ג
 מרבני רב מ״ש הבאתי פודרוה( בר מאיר

 אלפדאנג״י שלמה מהר״ר הקדמונים מצרים
אבואלעפיא מאיר רבינו ממשפחת דהוא

:ע״ש ז״ל הלוי
 זצ״ל מהדח״ו כתב אלשיך משה מהר״ר ]קא[

 משה הרב מורי וז״ל י
 ורבי עתה בי מתגלגל רבינא השיון חבצלת בעל אלשין
 • עב״ל וכו׳ העיבור בסוד עתה הוא נחמני בר שמואל

 סכמת קורא זצ״להיה האר״י שהכינו מצאתי אחר וכמקום
 רוצה היה ולא סלקון אליהו והרב מהרמ״ו עם הקבלה

 אלשיך מהר״ם הרב אצלו והלן יקרא אלשין שמהר״ם
 נתת ממן שאל חיי״ס נ״ץ יאבר המבינתן להרב ואמר

בא לא זה בגלגול כי הרב לו והשיב נגרע למה ואנחנו לו
:וכו׳ דרוש לדחינת כ״א

והנה



מערכת
 מק תלמיד הוא אלשיך מהר״ם הרב זהנה

 והוא מוסמך דין לו שיהיה ממנו ונסמך
 רוכל אבקת בשו״ת רביעי צפת ברבני חתום

 אל וכיון נחמני בל ר״ש ניצוץ והיה קכ״ד סי׳
 וחיבר י ז״ל האר״י כמ״ש בדרשותיו האמת

 וחיבר שו״ת וחיבר ואמיתי* מתוק תנ״ך על פי׳
 דבצלוח כתוב וראיתי ־ ונאבד שערים מאה ס'

 דרשותיו לומד תדיר שהיה אחד לחכס בהקיץ נגלה פולין
: ההפכה מתיך והצילו

 בארק דיין אלשקר )משה( מהר״ם ]קלו
 הרא״ם עם וטרי ושקיל מצרים

 מזכירו ומרן . וסיעתם רב בי ומהר״י ומהרד״ך
 שו״ת וחיבר התורה יסידי הל׳ משנה בכסף

 בכ״י א״ה טור על חבורו וראיתי . ונדפסו
 יעקב נאון שמו קרא הכי סי׳כ״ד בתשו׳ ורמזו

 שחיבר ראיתי כ״י ובקובץ .ק״ח בסי׳ כמ״ש
 י הרא״ם באור כמו בחומש פירש״י על באור

 דבר )עיין אמארילייו )משה( מהר״ם וקב[
: כח״ב( למשה הלכה . עשה

 בח״ב(: עולם חיי )ע׳ בולה משה מהר״ר ]קי[

 של בתו בן בנבגשת משה מהר״ר ]קה[
 הקרובי״ם והיו מהראנ״ח

 והרב יהושע שדה הרב רברבי נברי תרי מהרב
 וחיבר יע״א בקושטנדינא רב והיה כנה״ג

 לשונות ריב וספר ־ משח פני חלקי שלשה
 קרובים שנים בהדיה וטרו ושקלי ■ ־ ונאבד
 חנניה ומהר״אן׳ יעיש ן׳ ומהר״י הנזכר לחרב
 ומהר״ש אהרן מטה פרח וחרב חסד תודת והרב

 ומהד״ש והתני הגיטין שמות והרב אלגאזי
: הדוד רבני ויתר נאון

 שינוביא די בנבנשת משה מהר״ר ]קי[
 הגדול הרב של זקנו אבי

 ונאבדו שיטות כמה כתב ז״ל אלגאזי מהר״ש
 פלפול קמא בסוגיה ז״ל מהרב קונטרס ונמצא

 מהר״ר המפולפל הרב עם ומתן משא עמוק
 דובב ספר בריש ונדפס זיל אלגאזי יהודה

 :הנזכר מהרש״א הרב שהדפים ישנים שפתי
 )ע״זי׳ פואה בנימין משה סיניור קז[1

. לברכי( בן הלוי אדוניס

 תשובתו הובאה ברודו משה מהר״ר ]קח[
: ק״ח סי׳ ה״ב משה פני בס׳

 בשו״ת הוזכר ברוך משה מהר״ר ]קע[
 סימן למרן רוכל אבקת

 בסימן הרבנים עש התום והוא קי״ג וסי׳ פ״ה
• חמבי״ט הרב בשו״ת גם והוזכר קכ״ד

 במתא לגאונים ה׳ מדור גאון משה רב ]קי[
 כהן רב וסמכו מחסיא

 רב ושמו תדק אלפים ד׳ שנת והיה גאון צדק
 שהזכיר כהן משה רב והוא יעקב בן כהן משה

• ע״ב ס־׳ ה״א תשב״ץ י הדי״ף
 המוסמך הרב הזקן גלאנטי מהר״ם ]קיא[

 שו״ת חיבר מרן תלמיד
 לו נתן שמרן כתב קכ״ד ובסי׳ ־ ה״א ונדפס
 בגיטין לעסוק שנה כ״ב כן בהיותו רשות

וקדושין•
 התשובות מחבר הזקן גלאנטי מהר״ם הרב

 רומה תושב אנגי״ל מרדכי ה״ר בן היה
 מדות ובעל תואר יפה היה מרדכי והאיש
 גאלאנט״י אותו קודין היו והשרים * חגונו׳
 כנוי להם ונשאר אנגי״ל כנוי ונשתקע אומ״ו

 איזמיר אב״ד הלוי מחר״ש הרב כ״כ גאלאנטי•
 של בנו יהונתן הרב בת לאשה לו שהיתר.

 הנזכר הזקן גאלאנטי מהר״ם המוסמך הרב
 ריש ק״ה דף גיטין הל׳ אהרן יד הרב והביאו

 אב״ד המג״ן הרב היה יהונתן הרב ובן * ע״ד
 דרכי בתשובות ועיין ירושלם מעח״ק ור״מ

* ול״א ל׳ סי׳ ח״מ נועם

 נכד יהונתן הרב בן גלאנאטי מהר״ם ]קיב[
 אב״ד המוסמך הרב

 דורו רבני עש והוא ־ ת״ו ירושלם בעה״ק ור״מ
 ת״ו בירושלם רב תואר יהיה שלא הסכימו

 דינו ומבית * אמת בשפת חאגיז מהר״ם כמ״ש
 קדושי׳ דעת המחבר הכהן דוד מהר״ר הרבנים

 פי׳ המחבר המקובל הייון אהרן והרב כ״י
 ור״מ אב״ד חייון מהד״ם הרב של אביו הזהר

 הרב בן צמה אברהם והרב ־ ת״ו צפת בעה״ק
 דרושים פ׳ המחבר הרב צמה מהר״י המקובל

 יעקב החסיד והרב ־ אברהם ברית מופלאים
 תלמידיו הביביומגדולי ן׳ מהר״ם והרב מולכו

 וחיבר • יצחקי מהריא חרב ומורנו פד״ה חרב
 כמשפט במספרם ועניני׳ המג״ןשו״ת אלף ס׳

 נדפס ולא הרמב״ם על והגהות לסלת אלפ״א
תשובות וקצת שלמים וזבה חגיגה קרבן כ״א



נז גדולים מ מערכת
 • חתנו חאגי״ז ומהר״י ־ האחרונים בספרי
 המג״ן הרב ימיו ובסוף י המני״ח הרב ונכדו

 היו וכאשר • חביב ן׳ מהר״ם של חתנו היה
 כ״א האלהים אל עלה משה חיי״ם שנות לרב

 ובימיו * עלה אמר משה ואל בסדר תמ״ט שבט
 בתוככי שלמים גדולים חכמים פ״ז היו

 • פארדו אהרן הגביר היה והפרנס ־ ירושלם
 והפרנס הרב על בהלמיה בדור למופלא וקרו

:ואהרן משה ביד עמך כצאן נחית

 עם וטרי שקיל גבאי משה מהר״ר נקע[
 בח״א בתשובותיו הרשב״ץ

:ואילך פ״ג סי׳
חיים מ׳ )עיין דאנון ן׳ משה מחריר נקיי[

: ר״ת( מאיר בר יעקב

 מזכירו רש״י הדרשן משה רבינו בקעי[
 ומגדולי ־ בפירושיו

 בר והראב״ד הערוך בעל נתן דבינו תלמידיו
 והרז״ה ההשגות בעל הראב״ד וחתנו יצחק

:הכהן יהונתן ורבינו

 סוף דוד בן )עיין הייגרלך משה מחריר ]ת^[
 ידענו אמנם ד*ה

: בח״ב( וכו׳

 הג״מהעשל של בתו בן משה מהדיר ]קיז[
 :בח״ב( למשה תפארת )ע׳

 ארם מרבני א׳ הררי משה מחריר נקי"[
 זובח והוזכר;בהקדמת צובה

:אצבאן למהר״ם תודה
 עניני ושאר הסול גורל בחכמה מאור בקי שהיה ושמענו

 מארי אבא ראשי עטרה לי סיפר וכן • מעשיה קבלה
 בעה׳ק ור״מ אב״ד המובהק הרב מפי ששמע זלה׳ה

 ומכירו ביודעו הכהן מעלי בנימן כמהר״ר ה״ו ירושלם
 באל״ף אררי לו כסב אסר ואדם ־ הנד הדרי משה להרב

־ אל״ף כהררי בהמוח עליה וקרי

 אחד וידאלויואש משה ]קעסמהריר
 מעיר הקדמונים צרפת מרבני

 למהרח״ש בשחת דבריו הובאו פירפינייאן
: ע״ב קכ״ו דף ח״י סי׳ א״ה

 ווילנא דק״ק אב״ד משה מהדיר ]קג[
 הנ״ל דק״ק והפרנסים

 הללי בית והרב הזבח ברכת הרב היו בפרק בו
 צבי מהר״ר וכתב א״ה על מחוקק חלקת וחיבר

 מאבותיו מקובל שהוא קכ״ד סי* בתשובותיו
חית

 וכחו הנזכר דהרב חיליה תקיף כמה הרבנים
:בהוראה

 בויניציא רב היה זכות משה מהדיר ]קנא[
 רבבקק״י כך ואחר

 אבי הלוי בנימין מהרב בקבלה תלמיד מנטובה
 הר׳ ותלמידיו • איזמיר אב״ד הלוי שלמה הרב

 וחיבר • רוויגו ומהר״א מריגי״ו הכהן בנימין
 כפלים והוא "י כ ב וראיתיו הרמ״ז ספרקול
 בנגל׳ חבורים וכמה הזהר פי׳ וחיבר • מהנדפס
 • להרב שו״ת קצת נדפסו ומקיוב ובנסתר
 הדש שיר שובבי״ם תקון לפנים זאת ונדפס
 זאת מודעת וקדושתו וחכמתו • ערוך תפתה

:הארץ בכל
 נולד זכות מהר״ם וקדיש עיר הגדול הרב

 שאול הרב תלמיד והיה באמשטרדם
 ספר באמשטרדם וראיתי • מורטירה הלוי

 ספרדים ק״ק ישוב מענין ספרד בלשון מודפס
 מכת נמנה והוא להם אשר החיים עץ ומדרש

 והלך י בהתיסדו המדרש מלומדי ראשונה
 הגאון של חבירו והיה שם ולמד לרוססלאנד

 דרך בא ואח״ב י מפוזן אב״ד יצחק מהר״ר
 ובא ׳ בויניצא ועכבוהו לא״י ללכת וירונה

 בגימן מהר״ר המקובל הרב מצוה בשליחות
 באיזמי׳ אב״ד הלוי מהר״ש הרב של אביו הלוי

 זצ״ל האר״י מגורי תלמיד היה הגז׳ והרב״ל
 ממנו וקבל האמת חכמת עמו הרמ״ז ולמד
 )עי׳ בנדפס שכתבתי מה ומלבד ־ נקיה סלת
 על פי׳ שחיבר שמעתי מחבוריו לעיל(

 היה והוא הרומז רמז ספר וחיבר הירושלמי
 גס ׳ י וכיוצא עולה שמות כמה מספד כל מונה
 ופעולתם מוצאם לדעת השמות שרשי ס׳ חיבר

 שכתב כתביו בריגי״ו ראיתי גם * בכ״י וראיתים
 כרוכות בעצמם הם וזולתו הרב״ך לתלמידו

 האמת הכמת בעניני ובלם אחד ספר כמו
 אגרות נדפסו רב זמן ואחר • בנגלה נם וקצת

 • יותר היו בכ״י שראיתי מה אמנם • הרמ״ז
 בדרכי דדייני שודא קונטרס חיבר ובמנטובה

 ונדפס והלצה צח בלשון שם להתנהג ההוראה
 שהי״ל ושמעתי ־ פה על משנה ש״ס יודע והיה
 ונדפסו הש״ע על הגהות שחיבר אריה גור והרב מגיד

 • בו הדובר המלאך ששמע העיד לש״ע סביב במנסובה
 נח״ת ש׳ סוכות ב׳ יום דהרמ״ז נפשיה ונח

* בניסן נבול בספרו הרב״ך תלמידו כמ״ש
וחיבר



גדולים מ מערכת
 האמת ע״ד ס״ת בכתיבת קונטרס דחיב־

 לב נועצו כ׳ קראקא ק״ק וחסידי רבני לדרישת
 הדרך להם להורות בו הלכו ושואלי״ם יחדיו

 • וברוחב באורך להם והשיב עד״ה ס״ת לכתוב
 בם׳ הובא לו הן הנז׳ הקונטרס של קצהו אפם

:אהרון בקונטרס י״ד הפנים לחם

 בתשובות הובא זכרי ן׳ פשה כהליר ]קמ[
ח״ג הרשב״א

 מ׳ )מיץ יו״ד מערכת לעיל ועיין דכ״ח סימן
:נציל( ף יוסף

 מהר״י הגאון בן חאגיז מישה מהר״ר ]קכג[
 דהגאק ברתיה בר

 מהד״א הרב טורינו של תלמידו המג״ן הרב
 וה״ט טורים ד׳ על הקמח לקט חיבר יצדק•

 הקמח לקבו )עיין למי׳ד מערכת כמש״ל נדפס לא
 המצות אלה ־ חכמים כשנת וחיבר ־ בס״ב(

 והיה וכו׳ הלחם שתי ושו״ת בתרא זמהדורא
 לצידן בא תצ״ה ובשנת בח״ל שנה יג׳ קרוב
 צפת בעה״ק מנוחתו היתה שנים איזה •אהד

: שנה לתשעים קרוב ימים והאריך ת״ו

 הרב מגזע חטד הביב ן׳ טהר״ם ]קיי[
 ספרד וגאוני הנמוקי

 בסוף במ״ש גאלאנטי יהונתן הרב של התני
 חאגי־׳ז פהר״י של חתני והיה ־ תמרים ספות

 והוא טו״ב דף יוה״ב בתוספות כמ׳׳ש כן נם
 פשוט גט ס׳ וחיבר המג״ן הרב כסא על ישב

 בספר שו״ת וקצת נשים עזרת בארץ שמות
 ׳כ"* תשובות ספד כמו ביד• ויש ורדים כנת

 בים• נטבעו תשוביתיו ס׳ עיקר אך מהרב
 מ״ב כבן דרב נפשיה ונח ־ כ״י דרשותיו וראיתי

נ כולי מהר״י בתו ובן שנה

 המקובל הרב בן הייץ משה מ־ד״ד ]קכה[
 חייון אהרן מהל״וי

 והרב לו יאמר וקדוש הזהר על פירוש שחיבר

 ת״ו ידושלם עה״ק מרבני היו בגו והרב אביו
 מהד״א הרב מורנו של הכירו היה בנו ומהדס

 פסקים וב' חאגי״ז מהדי של חתנו והיה יצדק׳

 אברהם זרע בס׳ תשובות איזה ונדפסו הרבה
 היה ימיו ובסוף • יוסף מטה וס׳ ורדים גנת וס׳
 שבס' כתשובה כמבואר ת״ו צפת בעה״ק רב

• ח״ב יוסף מטח

 הרב של בנו חיים משה מהר״ר ]קני[
 מעתה הדשות עסה מהרח״ש

:בשלוניקי תשובותיו נדפסו

 שמזכירים חנוך בר משה רבעו נקם[
 חנוך רבינו של בנו הראשונים

 שרירא רבינו בימי שנשבו ־מהגאונים אחד
:לעיל( חנוך לבינו )עיין גאון

 הגהות היכר מטיבולי משה מהחד ]ק־"[
 יוסף בבית מרן על והשגות

 קדוש ומפה נדו אהרן יד הרב מביאם ובא״ה
 הב״י כל על שחיבר שמעתי אהרן יד הרב של
 מהריכ״ל פסק על חתום והוא ־ כ״י אצלו והיו

 משה סהר״ר מהריב״ל הרב תלמיד בצירוף
 בשו״ת כמ״ש אלכסנדריאה מרבני הכהן

 המחבר הוא ואולי ־ נ״ה סי׳ ח״ב מהראנ״ח
 הנדפס וטרפיות שחיטה מהל׳ משה ימין

שפ״ב: שנת בראשונה
 תלמיד המבי׳ט מטראני מהחם׳ וקנט[

 בר רב בי מהדי
 הרב היה הדפ״ה ומשנת ־ דמרן פלוגתי׳
 בית בק״ק צפת בעה״ק תורה מרביץ המבי״ט

 והיה י ׳ח7מ סי׳ ח״ג בתשובותיו כמ״ש יעקב
 והאחרון הראשון ישעיה רבינו מגזע הרבחוטר

 יוסף מהר״ר תלמיד מטראני ־אהרן הרב ודוד•
 אהרן מהדר להדב לו קזרין היו אשר פאפי
 וחורפתו בעיונו מכוין שהיה התוספות בעל

 בכמה בח״מ מזכירו ומרן התוספות לעומק
 בארץ שנפטר שלמה הרב ובניו י דוכתי

 ס׳ המבי״ט הרב וחיבר מהדימ״ט והרב מצדים
 חרושים יש ובח״ג הרמב״ם בסדר ספר קרית
 תשובות חלקי ושלשה אלהים בית וס׳ • רכים

:הנדפסים
 לתשובת כשדומז בח״מ ש״ך הרב דזימנין ודע

 כשרומז וכן א ,ח כותב בח״ב המבי״ט הרב
 שנים עשרה ונשאר • ח״ב כותב ח״א לתשובת

 והיחד. מתא דש מרן לשמים שעלה אחד
 אך האלהים אל עלה טש״ה שנת מנוחתו
 אביו-הרב לשו״ת בהקדמתו נכדו טמ״ש

 עצמו מהרימ״ט הרב מט״ש וכן ח״א מהדמ״ט
 הרב שנפטר טובח אביו לשו״ת בהקדמתו׳

 מרן אתר ת• א״כ ניסן כ״ג ש״ם שנת הסבי״ם
 יוסף בברכי במ״ש דקדקתי ולא י שנים חמשה



מערכת
 תשובותיו ובסוף ־ ודו״ק ע״ש של״א סימן י״ר

: מהריב״ל דבר על וטרי שקיל

 מרבוואתא חד יוסף בר משה רבינו ]קל[
 והרז״ה קמאי

 סרק גם י מרמב״י העתיק בסוטה המאוד בספר
 הרב כתב ועזגיה פרם בסוגית טרפות אלו

 המובהק הרב והוא הדמב״י דעת זו המאור
 ש״ג סימן הרדב״ז ובתשובות י ע״ש וכו׳ שלנו

 ד׳ עם ודברתי כתב אב״ד שהרב נאמר שם
 בס׳ ראיתי גם • ע״ש וכו׳ הדמב״י המובהק

 הרב ולשון משם שכתב כ״י ח״ב הלקט שבלי
: יוסף בר משה רבינו לי אמר וכן אב״ד

 עוזיאל יעקב בכמה״ר מ^טה מהדר ]קלא[
:בח״כ( סופרים סקין )מיין

 הזכירו יקותיאל כרבי משה רבינו ]קלי[
 ריקאנטי מהר״ם אחד בדין

:קפ״ט סי׳ בפסקיו
 כ״י תשובתו יקר ן׳ משה מהדר ]הלג[

: כ״י אנשים זרע בספר
 אחי בן ישעיה( )בט׳ משה מהדד ]קלי[

 כ״ץ)עי׳ נפתלי הג״ס
:בח״ב( משה פני

 קוריאל די ישראל במ׳ משה מהדר ]יולה[
 • הלוי( אליהו מ' )עיין

 ירושלים איש ישראל משה מהר״ר נקלי[
 נא ובק״ק דודים בק״ק רב היה

 חלקים שלשה משה משאת שו״ת חיבר אמון
 ושקיל ־ הזהב ולשון נכון ומדד עצום בפלפול

 ומהד״א רוזאנים מהר״י הדור גדולי עם וטרי
 ומהרא״י מהרי״ז ורבותינו הכהן ומהר״י נבון

 רבני ושאר קמהי ומהר״ש נאוואווי וסהר״ש
 :משלוניקי חביב ן׳ מהר״ם התן והיה הדור

 הרמ״ך הנקרא הכהן משה רבינו ]קלז[
 והשי׳ הרמב״ם על ו׳ השי עשה

 דף יוחסין ספד הרב כתב כן ־ עליהם הרמב״ם
 בחפזי אמרתי ואני • אמשטרדם דפוס צ״ט

 מקיואיברא השגותיו שמביא הרמ״ך זה שאין
 רבינו נקרא הוא מרן שהביא הרמ״ך דגם

 בתשובה הריב״ש כמ״ש מלוניל הכהן משה
 הרמ״ך שהוא בעיני היה רחוק אבל ק״י סי׳

תשובה שום מביא אינו שמרן מטעם הגז׳

נח גדולים מ
 ועוד ־ הרמ״ך השגת שום על מהרמב״ם

 ולאלפים למאות הרמ״ך השגות בכ״י שראיתי
 ,מהאחרונים קצת שנראה ועוד ־ הרמב״ם על

 אות הפוסקים בכללי א״ח כנה״ג הרב הביאם
 השגות אחר הרמב״ם על השיג שהרמ״ך ל״ח

 והרמ״ך הראב״ד מביא יוחסין ובספר הראב״ר
 הראב״ד מזכיר דוד בצמח וכן אהד בזמן

 שהוא אלי והקרוב ־ תתקנ״ח בשנת והרס״ך
 השיג ובתחלה בכ״מ מרן שמביא הדמ״ך הוא

 חכמי בשם אליו ונשלחו הרמב״ם על הרמ״ך
 שאל היו ברבים כי הרמב״ם לכבוד לוניל

 הרב כאשר השיבם והרמב״ם י ממנו ישאלו
 הרמב״ם מתשובות מביאים ומרן עז מגדל

 על הראב״ד השיג ואחריו י לוניל לחכמי
 הרמ״ך חזר הראב״ד שהשיג ואחל הרמב״ס

 בהשגותיו להשיב והרבה הרמב״ם על להשיג
 :הכהן( מאיל לבינו )ועיין ,בכ״מ מרן מביא ומהם

בעלז דק״ק אב״ד הכהן משה מהדר ]קלח[
 :בח״ב( הכהן ומראה אור קרן )עיין

 מהריב״ל תלמיד הכהן משה מהדר נקלט[
 :לעיל( מעיבולי הפה מ׳ )עיין

 צדק מורה הרב בן הכהן משה מהדר ]קיי[
 :אלמופנינו( יוסף מ׳ )עיין

 קושטנדינא מרבני הכהן משה מהר״ר ]קייא[
 :בח״ב( עולס כהונת )עי׳

 הקדו׳ הוא הנזיר הלוי משה מהדר ני,מי[
 בעה״ק תרומ׳ מגדולי

 ן׳ מהר״א הגדול הרב של התנו ת״ו חברון
 כן שמענו ואשר ־ יוסף מטח הרב אבי חנניה
 הסייגי׳ הקדש יד מטהרת קדושתו עוצם דאינו
 ולתקופת שנה בכל מקבל שהיה קדושה וסדר
 על משה ידי חיבר • והולך מוסיף שנה שנה
 ושקיל הבורי׳ ושאר אריכתא בפלפלא ח״מ
 להרב עניני׳ ואיזה ־ חסד תורת הרב עם וטרי

 : בגו להרב יוסף מטה בס׳ נדפסו ותשובות

 הובאה מאורביני. ליאון משה מהדר ]קמג[
 ס׳ בסוף תשובתו

:ז״ל קאזיס טמהר״ם כ״י הבית שלום

 הובאה מאייו די משה מהדר נקעי[
 ח״ב במהרח״ש תשובתו

: ס״ח סי׳ וח״ג י״ד סימן
מהדר



גדולים מ מערכת
 תשובתו הובא׳ משהמאלייא !י^מהריר

 והרב ע׳ סי׳ ח״ב משה פני בם׳
 : ע״ש ע״א בסימן תשובתו על כתב המחבר

 איטליא מרבני מאריו משה מהי״ר
 קצת וראיתי הקדמונים

 רבני תשובות ספדי בתוך כ״י תשובותיו
 נתנאל מהר״ר הגאון בזמן והיה כ״י איטליא

 ע״ש ה״ן אות יו״ד במערכת ועיין • טראבוטו
: טראבוטו( יחיאל מ׳ )עיין

 שמואל רכינו )עיין ממגגצא משה ה״י ]קמז[
: הכהן( אהרן כר

 תשובה לו יש מועטי משה מהר״ר ]קמח[
 שבתשב״ץ בח״ד

 אחרים במקומו׳ והוזכר ל״ד סימן שני בטור
 משה ישיר המחבר שהוא לודאי קרוב ואפשר
 אלבר׳ ראובן בר יצחק רבינו לאזהרות פירוש

: פעמים שנדפס ז״ל גלוני

 המחבר הרב מזרחי משה מהר״ר ]קמע[
 קדש אדמת שו״ת

 ירושלם בעה״ק ור״מ אב״ד היה חלקים ב׳
 מאד ועניו בצנעא בחסידות מתנהג ודרה ח״ו

־ בימיו ואמת ושלום

:מיימון( בר משה )רבינו הרמב״ם קנ[1

 השמאליח דז״א דדיקנא מפאה ששורשו ז״ל מהרח״ו כתב
מגדל וכספר ׳ עכ״ד הזהר להכמח זכה לא ולכן

 • כקבלה עסק ימיו כסו^ שהרמב״ס בסחלתו כחב >נז
 שעסק מה ימיו שבסוף ימכן הנז׳ מהרח״ו הרב דברי זלפי
 ססרים ממגילס כנראה הקודש שמוס איזה בשמוש הוא

 ססרים אלשקר מהר׳ם והזכירה להרמב״ס אוסה שמיחסי׳
 בכסב שמסמפק כ״י סודוס שוסן כספר ראימי אן • >ןי״ז

• מהרמכ״ס הוא אם הנזכר

 אותו וקורין המשניות פירוש חיבר הרמב״ם
 הגרי בלשון חיברו ז״ל שהוא מאור

 בלה״ק הנז׳ פירוש והועתק • היסראג׳ וקראו
 בים מהרש״ל וכתב • נ״ח שנת הרשב״א בזמן
 תרומת דהרב מ״א סימן דקמא פ״ק שלמה של

 להרמב״ם: המשנה פירוש בידו היה לא תדשן
 סדרי תלתא הגמרא על פי׳ חיבר זזרמב״ם

 המשג׳• בהקדמתרלפי׳ כמ״ש וחולין
 חידושי הזכיר קכ״א סי' אלשקר ומהר״ם
 לו היה בצלאל ודבינו * להרמב״ם סנהדרין

 שבת וחידושי הנזכר סנהדרין חדושי ג״כ
נופי הרב הביאו בכלליו כמ״ש להרמכ״ם

: שפ״ט אות הלכות
 כ״י השנה ראש פי׳ לידי בא תולעת ואנכי

 במצות חרדים בס׳ ומ״ש י להרמב״ם
 לדבינו אחת שיטה בסוף שמצא פ״ד תשובה

 כל כי ׳ הרמב״ם הוא וכו׳ הגולה מאור משה
 שם כתוב החרדים בספר שכתוב הלשון אותו
 • הנזכר להרמב״ם השנה ראש שיטת בסוף

 השנים במספר הרדים בספר טעות שיש רק
 ותשע אי׳פים ארבע שנת כתוב הנז׳ ובשיטה

 הרמב״ם וחכמת • ועשרים וחמשה מאות
 מפורסם הוא החכמות בכל וחבוריו וקדושתו

 והוא הדור פאר ספר נדפס ומקרוב ־ לכל
מלשון מועתקות להרמב״ם תשובות קצת

:הגרי
 רבינו ביד והיו התלמוד כללי חיבר הרמב״ם

 י הלכות גופי הרב והזכירם בצלאל
 הגדי בל׳ הנבוכים מורה ם׳ חיבר הרמב״ם

 באתרא עסיקין עליו שיצאו ונודע
 תוקף וראה בא אומר בעוניי ואני י דזקוקין
 כי לש״ש ומעשיו הרמב״ם ומעלת גדולת
 מתפלספי׳ איזה כי לעשות הפליא זה בחבור

 גדול פילוסוף הרמב״ם כי ישיתו שעיניהם יען
 .וכמדומה י החזקה הי״ד בס׳ לדבריו אזן מטים

 שהגיד זצ״ל האר״י גורי בכתבי שראיתי לי

 מגיד בס׳ ועמ״ש • הצילתו שחכמתו הרב
 • הרמב״ם על למדן המגיד לו שאמר מישרים
 אבות עץ בספרו יעב״ץ מהר״ר להגאון וראיתי

 הדמב״ם חיברו דלא לומר שהחליט ל׳ דף
 הרמכ״ס שהרי אומר בעניי ואני י בזה והאריך

 מעלה תתקס״ג אלפים ד׳ בשנת נפשיה נח
 המורה ע״ד שהיה הגדולה והמבוכה י מטה
 האלף בסיום היה הרמב״ם באגרות שבא כמו

 זמנה ,שם א׳ כתב שתראה כמו החמישי
 שנה שלשים עבדו לא עדיין וא״כ תתקצ״ב

 שהמור' שאמר אחד גם ואין הרמב״ם מפטירת
 שהוא מודים אוהביו וגם סהרמב״ם אינו

 כ״י קלף על נושן ישן בם׳ ראיתי גם י חיברו
 המודה. על הרמב״ם בן אברהם רבינו כתב נסח

 שבח להגיד הפליא אשר באגרתו הרמב״ן גס
 מזוייף שהוא לאפר לבו על עלה לא הרסב״ם

 באגרת ושם הרמב״ם חיברו שלא המורה ס׳
בו להמלך הרמב״ם בן אברהם לרבינו מזכיר

:באורך ע״ש
ס׳



נט גדולים מ
 מלאכי יד בס׳ הרמ״ך החסיד הרב וגס . שנים

 דברי לדחות ידו את מילא ע״ג קפ״ב דף
 הוא שאלה מהל׳ פ״ה דמ״ש וכתב הרשב״ץ

 ברורים. ודבריהם עש״ב בזה והאריך כבוד דרך
 מהר״ש בשם שם מלאכי יד הרב מ״ש אך

 נולד שהרמב״ם אדם תולדות בס׳ אלגאזי
 אין הלוי יוסף דבינו מות אחרי שנה מאתים

 זה שכותב מלאכי יד הרב על ותימא .שחר לו
 הרמב״ם שהי׳ הרשב״ץ ט״ש שאם בשמו

 יסבול איך כך כל לו הוקשה הרא״ם תלמיד
: בזה להאריך ואין אלגאזי מהר״ש דברי

פי׳ השכחה עומר בס׳ שראיתי הדש זה וראה
 עטרת פסוק על טו״ב בסי׳ שכתב משלי

 בשעת הרמב״ם על כמ״ש וז״ל בנים בני זקנים
 והוא ידו ונשק אצלו נכנם ז״ל הריא״ף פטירת

 שזכה למה זכה שלא ואמר שנים ה׳ כבן
 והאציל וברכו שנשקו נשיקה באותה אלא
 יתכנו לא ככתבן ודברים עכ״ל. מחכמתו עליו

 פטירת אחר שנה כשלשים נולד הרמב״ם כי
 במקו' רק אמת שהענין אלי והקרוב .הרי״ף
 בן הרמב״ם והי׳ מיגאש ן׳ מהר״י צ״ל הרי״ף
 ואביר הדמב״ם בלב קבוע והיה שנים שבעה

 פירות עשתה מיגש ן׳ מהר״י הרב שברכת
.מחכמתו עליו להאציל הלוי מהר״י ושכיון

 :הלוי למהר״י קראו.רבו ולכן
 ע״ב י״ב דף הדורות קורא בם׳ כתב הרמב״ם

 הי׳תלמידר שהרמב״ם הוא ידוע וז״ל
 הרמב״ם וכ״ב מיגאש ן׳ הלוי יוסף ר׳ הרב של

 הרב דבותי הורו וכן מספרו מקומות בהרבה
 שכן ומ״ש . עמל ףי,הר מל ורבו הלוי יוסף
 אני .מספרו מקומות בהרבה הרמב״ם כתב
 בפירוש שמזכיר בחבור מצאתי לא כעת הדל

 מהל* בפ״ה אלא ורבו הלוי יוסף הרב רבותי
 .סתם רבותי כותב מקומו׳ בכמה אבל שאלה

 מקרובעלר חדשים שבועות בחידושי והרמב״ן
 דשאל׳ פ״ה הרמב״ם לשון הביא הדפוס על זה

 וכתב הנז׳ ורבו הלוי יוסף רבינו רבותיו בשם
 : יתיב תריץ והוא מרבותיו א׳ עליו שהקשה

 פדר דלפי אקהייתא בה דמקהו נודע וכבר
 תלמיד יהי׳ דהרמב״ם אפשר לא השנים

 בעניי ואני . מיגאש בן הלוי יוסף מרבינו
 נו״ן דף בח״ב וכמ״ש דבר פשר לכלל באתי
ג חדש( זה וראה ד״ה לעיל )עיין ע״ש ח׳ אות

מערכת
 הסמ״ג ראהו לא הרמב״ם שכתב המצות ספד

 וכתב .חמץ הל׳ בתוספותיו הרא״ס כ״כ
 בכסף נחפה בספרו זלה״ה הרב מורי עליו
 הרב השיגו וכבר .ראהו לא המגיד הרב שגס

 חמץ בהל׳ הזכירו שהה״ט קפ״ג ד׳ מלאכי יד
 זלה״ה הרב מורי בונת ואולי . אישות והל׳

 :ראהו לא ההוא הדין כשכתב המגיד שהרב

 דשמא כתב נז״ר סימן בלשונות והרדב״ז
 ס׳ ראו לא עז מגדל והרב הראכ״ד

 לא והעתקתו קדר בלשון שחיברו המצות
 שם. מלאכי יד הרב דבריו והביא לידם הגיעה
 המצות ס׳ הזכיר עז מגדל שהרב מהם ונעלם

 מיסודי ופ״ה פ״א ומהם דוכתי בכט׳ להרמבי׳ם
 ועתה . מתפלה ופ״א מדעות ופ״ו התורה
 שהיה מיימוניות הגהות מחבר שהרב דאיתי

 סוף שהזכירו נראה ברוך בד מהר״ם תלמיד
 ספר הגהמי״י מייתי דכי דהגם . דממרים פ״ו

 נראה שם . סמ״ג על קאי הרוב על המצות
: מהרמב״ם המצות ס׳ על דקאי

 כמ״ש הירושלמי על הלכות עשה חרמב״ס
 וז״ל דתמיד פ״ה ריש המשנה בפי׳

 שחברנו ירושלמי בהלכות זה אמרנו וכבר
 כמו מהירושלמי הלכות שחיבר כנראה .עכ״ל

 עכסאי בן ר׳יעקב וכ״כ מהבבלי חיבר שהרי״ף
 נשים לסדר בהקדמתו המשנה פי׳ מעתיק

:כולו מהירושלמי הלכות שחיבר
 הרב כ״כ . ע״ה המלך דוד מזרע היה הרמב״ם

 מלחמת ס׳ בסוף הרשב״ץ בן שלמה מהר״ר
 ד״הכחב להלן )עיין י״א אות בח׳ב וכבר .מצוד,

 כי הרמב״ן קדוש אמדי כתבתי ונו׳( הרמב״ן
 ומדות במעלות להרמב״ס השביח השב״ח

:באורך ע״ש ושבח״ישלמי״ם
 הקדוש. רביגו מזרע יוחסין שפר היה הרמב״ם

 : הקבלה ושלשלת אברבנאל מהד״י כתב כן
 כ׳שהרמב״ם סי׳ע״ב ח״א בתשובותיו חרשב״ץ

 וכ״כ מיגאש ן׳ מהר״י תלמיד הי׳
 הורו וזכה ופקדון דשאלה פ״ה עצמו הרמב׳׳ם

 יוחסין ס׳ אמנם .ורבי הלוי יוסף רב רבות•
 הרמב״ם שיהי׳ כן לומר אפשר דלא כתב

 הרב בפטירת כי מיגאש ן׳ טהר״י תלמיד
 הרא״ם כי שנים עשרה הי״ל מיגאש ן׳ מהר״י

 רבינו מ״ש ולפי תתק״א בשנת נפשיה נח
שבע הי״ל תתצ׳ג שנת נולד שהרמב״ם דוד

כמב



מערכת
 כקונטרס כתוכ מצאסי ע״ד נ״ד דף הדורות סדר 01^

 תורה משנה כי הנגיד דוד יבינו אמר נושן ישן
 היסודות יסיד המפורש בשם מתחיל הרמב״ס זקנו שחיבר
 אמר יצוד • דעה האדן הלאה כי ומסיים החכמה יעמוד

 בחדרו משה יבינו יושב היה שנים עשר כי רבינואביו >נפי
 לו בא שהשלימו ובלילה ־ שסיימו עד מהפתח יצא זלא

 לו ואמר עמו אהד אדם עם אביו מיימון רבינו שחלום
 ואמר ־ ונבהצ רבינו משה זה לן הנה אביו מיימון יבינו

 ׳ כחן יישר ארר וכשראה שעשית מה לראות באתי לו

 הובאה צדפת לרבני באגרתו הרמב״ן כתב
 הרמב״ם על פ״ח דף לחימה במצרף

 לשון המאריכים דרך עוברי שאלתם הלא ח״ל
 במעלת הגדול בתהלתהרב מליצה :המפליגים

 עגותנותו בעוצם אמונתו בתוקף חסידותו
 הנפלאים במעשיו כיסו בנדבת יחוסו בגדולת
 דבק אלהיו ביראת בהיותו הנוראים־ במיליו

 חכמים דברי אוהב נושק ובתלמודנו זחושק
 עמדות לנפשו ומחמד עיניו מחמד הם רמחבקן
 דקדקתם אם ספריו ראיתם אם .לראשו

 באיסורין מבעט אותו השמעתם . בחבוריו
 וגזרה הקנה כל השמיט אם וחמורים ־בקלין

 הצדוקים הכה מי • וכו׳ לתורה סייג עשה ולא
 הבייתוסים נתן מי בוסים כגבווים היו אשר

 והוביש עמו ה׳ היה כי דל הרב הלא לשוסים
 המלך מבית אדיריהם והוציא סוסים ־רוכבי

 הארק מעמי חרדי׳ורבים ומשאתו יגורו ׳מפחדו
 שמים רבותי לפגי עלי מעיד והנני .מתיהדים

 ארצות שבכל אמת ממגידי שמענו כי זארק
 בתורה עוסקות רבות קהלות תימן מלכות

 בכל הרב שם מזכירים והיו לשמן ובמצות

 משה דרבנא ובחיי וביומיכון בחייכון קדיש
 והעמידן בתור׳ עיניהם האיר אשר מיימון בר

 וכובד קשות גזרות מהן לבטל אורה בקרן
 עול ומעליהם מרמז חוצות כטיט היו כי רמס

 ושרים כו׳ ממשא מעט ויחלו הרים חגלות
 באורך: ע״ש הרמב״ם האריךבשבח ל.ועוד״עכ

 מהמה פראג״י יעקב ,מה הרב בתשו׳ ראיתי
 מקובלים אנו וז״ל שב׳ ס״ה סי׳ כ״י

 הקהלות שכל המערב ומחכמי מצרים ■מגאוני

 וארם נחרים וארם מצרים וארק המערב ■מסוף
 עלפי להתנהג קבלו כלם ותימן ופרס -צובא

 שהוא מצרים בארק ובפרט הרמב״ם שזבור
 שמפורסם כמו תור׳ ולמדם רבם דאתרא מארי

 שידענו מצרי׳וכמו בארק תקן תקנות שהרבה

גדולים מ
 שהיו שטרות נסח בעיגינו שראינו אמון נא פה

 בין חצר״ו הרמב״ם בימי אמון נא פה כותבין
 ישיבת מאקאם סכנדריא בתגר ום׳ ם׳ ידינא

 הדיין בן משה ורבנא מרנא ואורו ישראל נר
 .וכו׳ נפסה״י על פ' ואשה״ד מימון רבי דרב
 שעיקר הרמב״ם מעשה גדולת וראה ובא

 בתחילת אמק נא פה היתת דידתהרמכ״ם
 ישראל קהל הי׳ ובזמנו .מצרים לארק ביאתו

 עד הקראים כנגד מזער מעט מצרים שבארק
 מעש׳ אחר נוהים היו מצרים קהל רוב שכמעט
 נדה טבילת מהם בטלה שכמעט עד הקראים

 אמון מנא דירתו עקר כך וכשראה מקוה. במי
 מצרים קהל כל והחזיר במצרי׳ ונתישב והלך
 ותקן ממנו שקבלנו ומה . משה תורת לדרך
 לנדתח שתטבול בנק״ה תשבע אשה שכל

 בכתובה וכותבים סאה מ׳ בו שיש מקוה במי
 וכו׳• שתטבול בנק״ח בש״ח עצמה על וקבלה
שלמדם מצרים ארק של רבם דהרמב״ם נמצא

 :עכ״ל דבריו אחר ללכת וחייבים תורה
 רוצי׳ היו פא״ס שבעיר המרובין מפי שמעתי

 מעשה על להרמב״ם ח״ו לשרוף הישמעאלים
 ונצול להם ביזוי הי׳ שממנו דין שדן שהי'

 נסים ומספרים . הקדש ושמות השבעות ע״י
 פרק.ומקרוב באותו לו שאירעו הרבה וענינים
 שנתברר .מובהק רב גדול אדם מפי שמעתי

 קצ״ח בשנת היו אלו שענינים גמור בירוד לו
 הרמב״ם שהוא מוכרח וא״כ חששי לאלף

 אל הרמב״ם הוא הנזכר הנסים ובעל .אהד
 אותו שמזכירים כ״י בספרים ראה וכך פאסי

 . התלמוד בחידושי וכן אלפאסי הרמב״ם
 הרמב״ם אותו קורין החזק׳ יד שחיבר והרמב״ם
 שאפילו זה על תתמה ואל .עכ״ד הספרדי

 עירו מקורטובא אחר הי׳הרמב״ם הרמב״ם בימי
 : תפילין הלכו׳ הכ״ט מרן כמ"ש הרמב״ם של

 חי שהרמב״ם נראה יוחסין ס׳ הרב מדברי
 כ׳ ע״ב סי׳ ח״א בחשו' והרשב״ק .־ שנה ע״ה

 ד״ה פי' בסוף ומצאתי .שנה שבעים חי אשר
 הנגיד מכתיבת ח״ל שכתב הנז׳ כ״י להרמב״ס

 נולד משה דבינו . הרמב״ם נין דוד רבינו
 שנת י״ד יום ניסן בחדש אביו לרבינומיימון

 תתצ״ג אלפי' ד' ליצירה לשטרות תמ״ו אלף
 לחיי וזכה העה״ז מן ונפטר בקורטובה ונורד

ב׳ בליל לשטרות תקי״ו אלף שנת העה״ב
בשבת



מ
 בנו מרי ואבא .טבת לחדש כ׳ יום בשבת

 בשבת ב׳ בליל ונפטר סיון בחדש לאביו נולד
 ומחצה: וחמשים אחד ושנותיו ימיו כסליו י״ח

אלבאז המכונה מיימון בר משה הרב !קנא[
בח״ב(: קדש היכל )עיין

)ע״ו אלפאסי מיימון בר משה הרב ]קכב[
וכו׳(: שמעשי ד״ה הרמב״ם

 )ע" מקורטובא מיימון בר מ#ה הרב נק־ג[
:וכו׳( שמעהי ד״ה הרמב״ס

 בעל איסרלן מה׳ בזמן מיגץ מהר״ם ]קני[
כמ״ש שאלו׳ ממנו ושואל תה״ד

 ונדפסו שו״ת וחיבר . כי'ב סי׳ מהרא״י בכתבי
 קולון למהר״י בתשובותיו ומזכיר שע״ז שנת

:מ״ב בסי׳
 שהשיג י״אע״ד דף יעקב באר להרב וראיתי

מהר״ם תשו׳ ממנו ,דנעלם מור״ם על
 שנת נפטר דמור״ם הסליחה ועמו . מינץ
 שע״ז. שנת נדפסו מינק מהר״ם ותשו׳ של״ג

 מלך מעדני מהרב דנעלם השיג אשר וגם

 ברכות מעד״ט דכשחיבר השגה כ״כ אינה
והגם . מינק הר״ם שו״ת נדפסו לא עדיין

אח״כ: שמעד"מנדפם
 קדישי מרבנן מביר ק משה מה׳ ]קניי[

בזמן תוב״ב צפת בעה״ק י קשישאי

 היום סדר חיבר אוזידא ומהר״ש רופא מהר״ח
 בעיר מתיבתא ריש הי׳ והוא כנה״ג ומביאו

: שנ״ט שנת ונדפס בגליל אשר זיתון עין

 ויקהל )עיין מנחם בר משה מהר״ר ]קני[
: בח״ב( משה ,

 תלמוד )עיין מרגליות משה מהר׳ר ]ק"[
: כח״ב( וכו׳ שנה שלשים וזה ד׳ה ירושלמי

 די משה ה״ר בה״ק משה מהריר ]קנס[
: כח״ב( התנופה חזה )עיין ברישלייש

 תשובתו הסי משולם מהר׳רמשה ]קנט[
:כ״י אנשים בזרע

 על חתימה משיש משה מהר״ר נקש[
הרב והסכמת דוראן מהר״ש תשובת

 סימן שבתשב״ץ בח״ד הראשון בטור אביו
: מ״ט סימן שם חתימתו ועוד פ״ז

 האריז״ל מגורי נגארה משה מהר״ר ]קתא[
נאגארה מהד״י המשורר אבי

 בש״ס רז״ל דרשות כל שסידר נחמד ס׳ חיבר
 בסדר דינא לענין ומכילתא וספרי וספרא

ם גדולים
 פסוקי פירוש שיהא כדי מצוד. בכל הכתובים

 ודרשות הדינים חלקי בכל מסודרים המצוה
 על שוקד אדם אשרי .חכם פי ושגורים רז״ל

 לשונו על חסד ותורת לשמה תור' וזו דלתותיו
 שבא מי אשרן יאמרו שלו דעבד הוא לגרמיה

 .טוב לקה לו נאה ושמו בידו ותלמודו לכאן
 והרב מאר״ץ. שנת בקושטאנדינא ונדפס

 מנוחתו ודמשק מעלה של בישיבה נתבקש

 :כ״י ישן בקובץ מצאתי כן .אש״ם שנת
 נחמן( בן משה )רבינו הרמב״ן ]קסג[
 הימנית דז״א דדיקנא בפאה ששרשו ז״ל מהרח״ו כתב

 הדינין בחי׳ ששם ולפי • הזהר לחכמת זכה ולזה
 היה לא בבחרותו כי בזקנותו אלא זו חכמה אל זכה לא

 ידי על שלמדה לו עזריאלגרס ר׳ רבו אשר עד בה מאמין
 עכ׳יד• כנודע הדרן בקפיצת אצלו שבא שעשה פעולה אותה

 מרבותינו אהד עזרא מרבינו תלמיד היה וגם
 רבינו הרב שגם שכתב מי ויש .התום׳ בעלי

 .רבו הי׳ הרוקח ספר פעל מגרמיזא אלעזד
 שבועת פ׳ כ"; להרמב״ן שבועות ובחידושי

 מאיר-והי׳ בכה״ר נתן רבינו דרבו כתב הפקדון
 ראובן בר יצחק רבינו ממשפחת הרמב״ן

 ה״א בתשובותיו הרשביץ כמ״ש אלברגלוגי
 כתב ע״ג ם' דף חיים ארחות ובס׳ .ע״ב סי׳

 יהודה דבינו מורי מפי קבלתי כתב והרמב״ן
 הצרפתי. אברהם בר יצחק רבינו מרבו שקבל

 לטוב זכור הנביא אליהו לגלוי הדמב״ן וזכה
 מאד עמקו האמת ע״ד לתורה בפירושו ורמזיו
 מהר״ם הרב וכבר . זצ״ל האד״י רבינו כמ״ש

 הדמב״ן רמזי לבאר ס׳ חיבר כ״ץ פאפירש
 מהר״י חיבר הפשט דרך ועל . עד״ה בפי'

 הדא״ם טענות ועל . לפירושו פי׳ אבוהב
 : בעדו להליץ שמואל נמקי הרב חיבר עליו

התרומו' בעל הרב הם הרמב״ן תלמידי ומגדולי
 והד״ן והרשב״א והרא״ה יונה ורבינו

 שמזכירו בונפיר דוד ורבינו הדרשות בעל
:לסנהדרין בחידושיו תדיר הר״ן

 זהב משבצות בחלק א״ח מגדים בפרי וראיתי
 היו. יונה רבינו תרי • וז״ל שכתב ע״ב ל׳ דף
 וספר תשובה ושערי הרי״ף על שחיבר א׳

 הדמכ״ן היו תלמידיו אשר גירונדי לר״י היראה
 או״ה יונה רכינו הוא והשני וכו׳ והרשב״א

 יונה דרבינו נודע וכבר . עכ״ל אחרק מי׳
של רבו והי׳ הרמב״ן תלמיד הוא גירונדי

הרשב״א



מערכת
 ח״ב בשה״ג הארכתי שכבד וכמו דושב״א

:מגילונדא( החסיד יונה דינינו )עיין
 הדמב״ן של הכירו אחד יונה רבינו הי׳ אך

 רבינו תרי וא״כ . שם הוכחתי כאשר
 כי הטיב ודוק .קמאי מרבוואתא הוו יונה

 ח״ב בשה״ג בעניי אני מ״ש ועי׳ .קצרת•
 :יונה( רבינו תלמידי )עיין ט״ז אות תי״ו מערכת

 ומקדש התלמוד על חידושי׳ חיבר דרמב״ן
.ז״ל לו בתדא חידושי נדפסו קדמתה

 נ״ז נ״ו סי׳ בתשובותיו מהריב״ל וכתב
 זקוקין מסקי הוו שבחבורה המעיינים דבספרד

 וטדי שקיל ולבן . הרמב״ן בחידושי דנורא
 נ״ו סימן שם לבתרא הרמב״ן בחידושי הרב

: נ״ח וסי׳ נ״ז וסימן
 מפורטוגאל דאנון משה למהר״ר ראיתי וכבר

 שכת׳ ב״י בכלליו אבוהב טהר״י תלמיד
 עמקו כי בחידושיו ׳הרמב״ן בדברי כללים במה
 חי׳ נדפסו דלא שם מהריב״ל וכתב .מאד

 מהר״ר מהרב נעלם וזה בבתרא אלא הרמב״ן
 לקמן והבאתיו ט״ו סי' כתשו׳ אנגי״ל ברוך

 ומקרוב .הרשב״א( )עיין בס״ד השי״ן במערכת
 וניטין ויבמות לקדושין הרמב״ן חידושי נדפסו
חידושי בכ״י ראיתי הצעיד ואני .ונדה ומכות

: ז״ל לו חולין ע״א שבועות
 מסכת הרי״ף הלכות תשלום חיבר הרמב״ן

 ראיתים הצעיר ואני . בכורות ומסכת נדרים
 אשר וכל .ולשונו הרי״ף כסונית והס כ״י

הרמב״ן משם הנזכר במסכתות הדא״ש מביא
:הנזכר מהחבור הוא ׳

 בתלמוד חכמתו גדולת תיקף מלבד הרמב״ן
 בחכמת חכם היה עוד האמת וע״ד

 הרב כמ״ש ופילוסוף מובהק ורופא המחק־
 מתשו׳ נראה וכן ז׳ ד׳ לחכמה במצרף יש׳ר

 ועיין .רופא היה שהרמב״ן ק״ך פי׳ הרשב״א
 שם: ובבנה"; קנ״ד סי׳ י״ד למדן הבית בבדק

 שנדפסו לכתובות הדשב״א דחידושי ודע
 הגאון בגנזי דהיו שס כתוב תקב״ח שנת במיץ

 ובתרייהו הרשב״א שם על יעקב שבות הרב
 )עיין שי״ן מעיכת בנדפס וכתבתי רהיטנא
 כתובות חידושי נדפסו דמקדוב הרשב״א(

 שהם וראיתי נתבוננתי' אח״כ אך .להדשב״א
 נתביר וכן ־. לשונו מפונית הרמב״ן חידוש•

 באשד לכתובות מקובצת שיטה מתוך לי

גדולים מ
 בחידושי וראית• . מישרים תחזינה עיניך

 שהיו שם שכתוב ז״ך בדף הנזכר כתובות
 רבינו וב״ב עצמו הרי״ף הלכות הרמב״ן ביד

 מקרוב ועתה . י״א נתיב ריש במישרים ירוחם
 וראיתי . ז״ל להרמב״ן ע״א חידושי נדפסו

: כ״י לשבת הרמב״ן חידושי
 מיוחס השירים שיר פירוש בכ״י ראיתי גם

 רמזים והוא קלף על כתוב להרמב״ן
 תרי״ג כל מנה שלמותיך וריח ובפסוק וסודות

 הנז׳ הפי' שאין פקפוק לי נולד ומזה מצות
 המצות מנין בין גדול הפרש דיש מהרמבץ
למנין המפורסם המצות בס׳ אשר להרמב״ן

:הנזכר בפי׳ אשר המצות

 עמקו הרמב״ן דחידושי כתבתי בנדפס וכבר
 לבא״ר זקוק יצאה אש ובספרד מאד

 הישועה ממעייני תלהט להב״ה ואיתי״ה
 רואה עין כאשר הרמב״ן חידושי בלומדם
 בנו ומעיד המאזין מהריב״ל הגדול להאשל
 חי׳ היכר הרמב״ן ד״ה לעיל )עיין בנדפס וכמ״ש

 קשטיליא לגאון הרואות עינינו כן ועתה ונו׳(.
 שלו התלמוד בדרבי קאנפנטון יצחק הרב

 כל כי הרמב״ן בחידושי מאד לדקדק הזהיר
 יתור ישבו ולא במדה במשקל במספר דבריו

 לשון בכללי הרבה שם והאריך . אחת אות
 עמקו כמה המעיין יראה ומשם . הדמב״ן

 אשד הראשונים הכמת וידאה הנוראים דבריו
 ורעדה הקדושים בדבריהם ענינים כמה בוללים

 לדבר שאין וק״ו .דבריהם על להקשות ילבש
 לרב. תלמיד דרך שאינו דבור שום ח״ו כנגדם

 א״ח ברכה מחזיק הקטן בס׳ ע״ז העירותי וכבר
 הביאו ז״ל להרמב״ן דאיתי עתה והן רמ״ד. סי׳

 ע״א ריש קל״ח דף כתובות מקובצת בשיטה
 נותנין אנו מחוור זה שאין ואע״פ וז״ל שכתב
 . עכ״ל הראשונים דגלי כפות תחת ראשנו
 שאם בעצמו ק״ו ישא מקומו את והמביר
 הגדול הארי והוא לזמנם הסמוך ז״ל הדמב״ן

 רבוואתא על זה אומד הוא אריות במעונות
 בזה. הראשוני׳ודי לגבי אנו נאמר מה דקמיה.
 הבאתי ק״ע פי׳ א״חח״ב ברכה מהזיק ובקונ'

 שכתב הטור על קי״ב סימן י״ד הב״י מרן מ״ש
 דלא הירושלמי מן בן נראה ואין הרשב״א על

 מאן על ליחשב ניתן ולא בן לכתוב הי״ל
 ואנן . ע״ש וכו׳ דיקיעא שבילי ליה דנהידין

בדירן



פא גדולים מ
 יעקב רבינו )עיין מפונטיזא הר״מ ]קסח[

:ריח( .מרומרוג

 : בח״ב( מלוה נר )עיין פיזאנטי הליט ]קסט[

 בק״ה דיין פרנקפורט משה מהר״ר נקע[
 פי' ינחמנו זה חיבר אמשטרדם

 ושאר ח״מ ש״ע על הטיב ובאר המכילתא
 נפש ע׳ שראה ושמעתי מופלג זקן הי׳ ספרים
 גדולת המקרא הדפיס והוא .ירכו יוצאי

 נוספי׳ פירושי׳ כמה עם באמשטרדם בדפוסו
 סביב ונדפס המקרא כל על מלוקט פי׳ וחיבר

:הנזכר למקרא
 מרבנן פרובינצאל משה מהר״ד נקעא[

 מנטובה שבעיר קשישאי
 שו״ת חיבר וסיעתם והרמ״ע מרן בזמן יע״א

 תשובה ראיתי כ״י ובתשובותיו ־ בכ״י והם
 שודא ובקונט׳ ־ השכ״ד בשנת שהשיב אחת

 דינו ובית הרמ״ז במנטובה תקן אשר דדייני
 בתשובו' ישגיחו כתוב,שלא ההוראה בעניני

 כנה״ג הרב שרומז התשובות אם כי אחרונים
 ריב״ה צעקת גדלה אך * פרובינצא״ל ומהר״ם

 ונרפה קידושין עסק על דורו חכמי ובין בינו
* קשים דברים בו ויש זה על קונטרס

 )עיין ,מרוטנבורג פרנס משה רבי ]קעכ[
: בח״ג( פרנס ס׳

 תלמיד מפרעמסלא משה מהר״ר נקעג[
 משה מטה ס׳ וחיבר מהרש״ל

 : שנ״א שנת בקראקא בראשונה ונדפס
 שדה מערה )עיין צוף ]׳ משה הרב ]קעד[

: בה״ב( המכפלה

 הגהות חיבי מצורף משה רבינו נקעה[
על גדולות

 קפ״ו: שרש קולון טהר״י הגאון כמ״ש הסמ״ק
 שלום בספר קאזיס משה מהר״ר נקעו[

 קאזים מנחם לחרב הביתכ״י
 וחק סופרים קנאת ה״ה חנניה הרב של אביו

 נפקין דהוו וכ׳ מאד בשבחו מספר לישראל
 משה מהר״ר דהגאון מפומיה דנורא זקוקין
 וראיתי ־ ז״ל הרמ״ע דרבו לפומיה קאזיס
 * ז״ל קאזיס משה מ׳ לחרב כ״י חולין שיטת

 מהר״ר )עיין קאפסאלי משה מהר״ר נקעז[
: הלוי( אליה

 הסמ״ג בעל )מקוצי( נקעח[רבינרמשה
החסיד יהודה רבינו תלמיד

כמ״ש

 :נצטדק ומה נדבר מה בדידן
 לשבועות חידושיו נדפסו מחדש .הרמב״ן

 )עיין למ״ד במערכת לעיל כמ״ש הלקוטות ,וס
 בפסחים הלקוטות בס׳ ושם . בח״ב( לקושיה

 יהודה רבינו מוח מפי קבלתי כתב ע״ג י״ד דף
 וכבר . הצרפתי ריצב״א מרבו שקבל זצ״ל
 דף חיים ארחות בס׳ בשמו זה בלשון כתב
 של תלמידם תלמיד הדמב״ן ולהיות .ע״ג פ״ג

 שבחן מונה הי׳ הוא לכך התום׳ בעלי רבותינו
 הרמב״ם באגדות דגרמתומ״ש לדינא בפתיחתו

 מהדש״ל צדיק אותו ונצטער צרפת חכמי נגד
 דברי שאינן הרוב על שלמה של ים בהקדמת
 דבריו הם ואם .סריק* בוקי בו ותלו הרמב״ם

 על אלא התום׳ בעלי רבותינו על שנתכוין ח״ו
 המקומו׳ לריחוק בזמנו כי אחרים. צרפת חכמי

לו נודע ולא התום׳ בעלי מרבותינו שמע לא
:ערכם וחין טיבן

 ויצא הראשונים על טוב מליץ מלאך הרמב״ן
 לישב גדולות הלכות בעל הגאון לישע

 והרבה .עליו המצות בס׳ הרמב״ם השגות
 שרשיו. ולשרש הרמב״ם על ולהשיג להשיב

 על שהשיג מה על הראב״ד לקיאת והלך
 זה על וחיבר הרי״ף על זכות ולמד .הרי״ף

 מלחמה וערך . נדפס קצהו אפם הזכות ספד
 נלחם ה׳ מלחמות כי הרז״ה הגדול המאור את

 להרז״ה הצבא אנשי על ופקד להרי״ף להציל

 האדם תורת ס׳ וחיבר .דעים תמים בס׳ הובא
 חיבר ועוד .ונדפסו דגרמי ודינא נדה והל׳

בידי ויש .ומוסד בחכמה אחרים חבורים
:בכ״י הרמב״ן לבן ביצה חידושי

 פי׳ חיבר ב״י מרן בזמן ניגרין מהר״ם ]קסג[
 היראה לם׳ הגהות ועשה עבודה ס׳

 : בח״ב( המה עבודה )ועיין זצ״ל יונה מדבינו
 בר?מ )ע"! גראל )כ״ץ( משה נקסיזמהר״ר

 : בח״ב( טיב י

 פנים )טיין מסאכטשוב משה מהר״ר ]קסה[
 : בח״כ( מאירוח

 בספר נזכר ;ינקנירה משה מההר ]קסי[
 רבני עם והתום ר״ו סי׳ רוכל אבקת

 עונקינירה יצחק וכמה״ר .קכ״ד סי׳ שש צפת
: של״ז שנת ונדפס כנדגלות איומה חיבר

 משנה להם )עיין מפוזנא משה מהר־ר ]קסז[
: כח״ב(



גדולים
 למרן המגיד לשון והוא ע״ש וכו' לאודע

 האריך וכאשר מישרים מגיד בספר ככתוב
 הרב וגיסו • ז״ך פ׳ פוף חכמים אמונת הרב

 הרב תלמידיו ומגדולי , אלקבץ בן מהר״ש
* בוכים קול והרב חכמה ראי^ית

 של בישיבה ונתבקש לטוב זכור הנביא אליהו אליו ונגלה
 בו והכיר קמיה אזלא דנורא ועמדא הש״ל שנה מעלה

• ז״ל האר״י רבינו

 וראיתי ־ ז״ל להרב דבורה תומר ספר ונדפס
 דהרמ״ק נפשיה דנח שכתב בכ״י צמה למהר״י

:שנה מ״ח בן זצ״ל
 יוד רבינו )עיין □מהי משה *^1 ]קפא[

: קמח־(

 ההוראה כללי )עיין רבמש משה הרב ]קפלן
: כח״ב( 1

 עובדיה רבינו )עיין הסופר רומי החט ]תסג[
:וכו׳( יבמה ד״ה

 דמתא מת־בהא ריש משה רבינו ]קפד[
 מהר״ם פירושיו הזכיר מחסיא

 שס״ד סי׳ ומהם בפסקיו דוכתי בכמה ריקאנטי
: ש״ם וסימן

 מרבני אחד שלטון משיה מדהיר נקפה[
 בתשו׳ וראיתי • קושטנדינא

 זאבי מהר״י שארנו הרב למורינו כ״י
 התמ״ו שבשנת שב׳ כ״י זיין מהר״י בתשובות

 • אגיטי ממונה בקושטנדינא הנז׳ הרב היה
־ משה בני שו״ת וחיבר

 יכינו )עיין הכהן שלמה בר משה ר׳ נקפי[

: ר״ת( ־ מרומרוג יעקב

 • ויטאל שמואל בר משה נקפז[מהר״ר
: ויטאל( חיים מ׳ )עיי;

 תשובה לו יש שגגי ן׳ משה מהריר נקפח[
:כ״י אנשים בזרע

 מאיבורא שביאור משה ה״ר ]קפט[
: כמ׳ב( כל מל )עיין

 שאנן חוססום )עיין שפירא משה רבינו ]קל[
: בח״ב(

 חבורים חיבר תבון משה ר׳ הרב ]קלא[
 ספר ובתוכם ונכבדים גדולים

 שבכתב תורה וביאר הקניניס( )צ״ל התנינים
 :ישן קדמון כ״י בם׳ כ״כ ־ מאד נפלא באור

 תשובותיו הובאו גאון משלם רב ]קלו[
 שוית צדק שערי בספר

:מחדש הנדפס הגאונים
מהר״ר

מ מערכת
 רבעו ותלמיד רכ״גע״ד דף רי״א בעשין כמ״ש

 דפוס הסמ״ק בהקדמת כמ׳ש משאנץ שמשון
 כמ״ש התרומה בעל ברוך רבינו ותלמיד ישן
 חששי האלף בתחילת הרב והיה • יוחסין בס׳

 ואמרו ־ הסמ״ג לחבר בהלום במראה וצווהו
 השטר מצות תרי״ג בכלל למנות במראה אליו

 • בהקדמתו ז״ל הוא כמ״ש תשכח פן לך
 בספרד הייתי תתקצ״ו ובשנת כתב ג׳ ובעשין

 בחלומות זרועותי הקב״ה ואמץ להוכיחם
 הכוכבים ובחזיונות הגוים ובחלומות היהודים

 אלהים לחרדת ותהי הארץ ותרגז חסדו עלי ויט
 ורבבות אלפים וקבלו גדולות תשובות ועשו
 ומהדש״ל • עכ״ל וציצית מזוזות תפילין מצות
 ולי • הלומות פותר שהיה בבאוריו פירש

 הלומות ולגוים ליהודים נראהשהי״ל ההדיוט
 רעה הפודים הכוכבים וחזיונות מבהילים

 • תוכחתו קבלו ועי״ז פחד פחדו ושם לעולם
 ־ כידוע לסמ״ג באורים עשו ישראל וגדולי

הרב חיבר אשר סמ״ג קצור נדפס ומקרוב
: עצמו

 מביא יהודה מנחת בסם׳ מקוצי ר״מ ]קעט[
וחידושים ממנו פירושים

 נראה היה ריהטא ולפום ־ פרשה בכל כמעט
 על פירוש שחיבר הסמ״ג בעל רבינו שהוא

 דברים פ׳ יהודה במנחת ממ״ש אך י התורה
 ואח״כ קושיא הקשה מקוצי שר״מ שמביא

 הסמ״ג דברי ומתוך וכתב הסמ״ג דברי מביא
 מקוצי שר'מ מוכח מזה כלל ל״ק הקושיא זו

 :היטב ודוק הסמ״ג בעל דבינו אינו שמזכיר

הגדול• האשל קורדוביר״ו משה מה׳ ]י,פ[
 הגלגולים כס׳ כחוב

 ראימי כ״י ובגלגולים ־ יהוידע בן זכריהו של רוחו שהיה
 משמעי׳• רוח בחינת והוא אברה׳ עבד אליעזר משרש שהוא

 לו ויש בפשט יוסף בית מרן תלמיד והוא
 תשו׳ ראיתי ועוד בדפוס מרן בשו״ת תשובה

 גם • ונדפס הפרדס ספר וחיבר • מהרב כ״י
 :גירושין ום׳ נערב אור וס׳ עבודה סדר נדפס

 על ארוך באור וחיבר לעשות הפליא אך

 קובצים עשר שנים כמו והתיקונין הזהר
 אלימה וספד ויניציא מהרמב״ם ח״ג כקובץ

 סדר שער הפרדס ובספר . חבורים ושאר
 ורבי מורי קבלת וז״ל כתב פ״ג האצילות

אתינא הא וז״ל נר״ו קארו כמהר״י החסיד



גדולים מ מערכת
 תשובה לו יש הלוי משלם מהל״ל ]קצג[

כ״י: אנשים בזרע
 רבעו )עיין משה בל משלם רבינו ]קצי[

יהודה(: בר יצחק

 השלמה ספד היבר מ^לם לבינו ]קלה[
 כ״י אחד חלק וראיתי

 קי״ג סימן א״ה עלמרןהב״י וק״ק ♦ נושן ישן
 בעל משם כתב חיים ארחות ובסם׳ שכתב

 והרי • ע״ש משולם רבינו כדברי ההשלמה
 וכתב ־ ההשלמה בעל ניהו מר משולם רבינו
 רבינו בזמן היה ההשלמה דבעל יוהסק ספר

: ממיץ אליעזר ורבינו מגרמיזא אלעזר
 יהודה בר משה רבי הרב בן משולם רבינו

 הרי״ף חבור עם וצירף חיבר מבדירש
 וקרא • כ״י ישן קדמון בם׳ כ״כ • ההשלמה ם׳

 והפועל הפעול שם על השלמה הספר שם
 רבינו ניהו ומר הרי״ף דברי משלים שהוא

:לעיל ועיין משולם

מד״ת שואל שהי׳ משלם לבינו ]קצי[
 הדודות קורא בספר הסכים

 קלונימוס בר משולם רבינו שהוא ע״ב י״ך דף
 הישר לס׳ ה׳ זבני ההדיוט ואני • ע״ש מלוקא

 לרבינו ר״ת תשובות מביא ושם כ״י מר״ת
 באודן לר״ת משולם רבינו ותשובות משולם
 ס׳ כהסכמת ודלא נתן בכ״ר משולם וחותם

־ ■ ׳ : הדורות קורא
 ונפי ד״ה גמ׳ )עיין קחי משלם מל׳ל ]קצז[

: כקו׳א( בח״ב וכו׳ מה 1

מלוקא קלונימום בל משלם לבינו נקל"[
:וכו׳ שואל שהית משולם רכינו )עיין

 הזכירו אללוייה ן׳ מתתיה מהל״ל ]קלע[
 ג״ן סימן ח״ב משה פני הרב

 ומהר״י מהר״א הרבנים פסק על חתימה לו ויש
 ז״ל קצבי למהד״י יוסף רב בס׳ ז״ל שנני ן׳

: י״ב סי׳ סוף
 תשובותיו הובאו גאון מתתיה לב ]י[

 הנדפס צדק שערי בספר
: הגאונים משו״ת מחדש

 : בח״ב( מממיה )עיין ללשן לבמתתיה ]יא[

 תשובה לו יש תמל מתתיה מהחל ]יב[
 תם אהלי בספר אחת

 : קמ״ח סימן ז״ל יחייא ן׳ תם מהד״ר לחרב
 והרב • כ״י תשובות מקאנג׳י מהל״ם ]יג[

 דגירושין פ״ה מש״ל
 ושמעתי אחת. בתשובה מרבריו הביא י״א דין

: כ״י הנזכר מהו״ם מהרב תשובות ספר שיש

אחרון קונטרס

 כן כותב הראשון ישעיה רבינו ,מולה ]א[
המורה: כתב המורה פירש דש״י על

ק״י לסימן השמטה
 אמורא או סנא שום היה לא כ״י בספר כמוב מצאתי

 דאמרי והיינו ־ וסוד פלא והוא משה הנקרא
 סנא הי׳ מלא וכו׳ משה ועד ממפה הרמב״ס על אינשי

• עכ״ד משה שנקרא אמורא או

04*40■

 מופלג אלמון נ׳ נהולאי מהל״ל ]א[
 תונס מרבני וזקנה בחכמה

 אות ילד מערכת בח״א כמ״ש הבז יתר חיבר
 צדקה קונטרס ושם / כח״ב( הבז יסר )עיין ג״ד

:ז״ל לבנו לחיים

 הראשון (םישנ יןה) גאון נהילאי לב ]ב[
 נביאים וכמה ור׳ע ריכ״ז משרש קין משרש

 הכל משרש השני גאון נהילאי ורב • ואמוראים הנאים
 אלעזר ור׳ עזריה כן אלעזר ורבי זו גס איש נחום משרש

: זצ״ל מהרח״ו כ״כ ־ וכו׳ פדה בן

 שמואל מ׳ )עיין ) הש״ך אחי נחום מלזל׳ל ]ג[

:קאיידנוכר(

 כמ״ש הרא״ש תלמיד נחמיה לבינו ]י[
 הר״ס הביאו בחשובה
:י״ט סי׳ אלשקר

 הכהן חיים רבינו של בנו בן נחמן לבינו ]ה[
: כח״ב( נחמני ס׳ )עיין

 מיכל( יחיאל )במהר״ר נחמן מהל״ל ]י[
: בח״ב( מקייעקב )עיין

 י הרמב״ן של בנו נחמן לבינו ]ז[
האדם תורת בספר

 שכתב הכתב נדפסה שם הרמב״ן של
 • וענוה קדושה בסדר נחמן רב לבנו הרמב״ן
וחכמי■ ־ השמים מן יענוהו אומה שיקרא שכיום והכנויחו

 המוסר



גדולים
 יתעורר אולי בפעם כפעם לקרותה מזהירין הן המוסר

 עצמו ללמד יאי״ר לב; המלוה גדול קרוש אמרי ■בראותו
 אל וישים חללו לבית הלב ניקב הקדושים ובדבריו בענוה

 יחשיב ואי־ • לפניו ועומד כבורו הארץ כל מלא כי לבו

 שיין דלא הזה שום1• בדור וק״ו וענין דבר בשום עצמו
 ',הקדוש ורז״ל • ומעשיו עינו מעוט קצת להכיר רק ענוה
 כאס מאין וכו׳ למעלה מה דע קצרות בתיבות הכל כללו
 ואכמ״ל• ושאנן ושקט שומע אדם ואשיי רכות וכהנה וכו׳

הדמב״ן לבן כ״י ביצה מסבת חידושי וראיתי
 :הרמב״ן אביו מר דברי תדיר ומייתי

 :רש״י( )עיין שמואל בר נחמן מהר״ר נ״[

 ודינין תשובות הרבה גאון נטרונאי רב ]ע[
 בשבלי ממנו מביא

: יד בתיבת הלקט
 ורבינו האיי מרבינו קבל גאון גסים רב ]י[

 של רבו והיה חושיאל
 קבל שאהון בן יעקב בר נסים רבינו - הדי״ף.
 ידי על האיי מרבינו וקבל חושיאל מדבינו
 ורבינו פסיקותיו בל על לו שמשיב כתבים

 דור היו חושיאל רבינו בן חננאל ורבינו גפים
 חננאל ורבינו נפים ורבינו • ברבנות ראשון
 יוחסין בספר כתב כן • הרי״ף של רבותיו

 הקבלה מס׳ צ״ז ודף צ״ו דף אמשטרדם דפוס
 לעיל( )עיין ב׳ אות בח״א ומ״ש ־ להראב״ד

 • בסמוך וכמ״ש דוקא לאו גאון נסים רב
 נסים, ודבינו חננאל דבינו כתב דוד ובצמח
 הערוך בעל נתן ורב גרשום דבינו של רבותיו
 ואפשר ־ יוחסין בס׳ ועיין תת״י שנת ונפטרו

 דמייתו גאון נסים רבינו של סתרים דמגילת
 / הלזה נסים מרבינו הוא והראשונים חתום׳
 האיי רבינו של תלמידו שהיה לפי גאון ונקטו
 שאל כתב אביי ערך ובערוך ־ חיפוש וצריך

 אשר נסים רב מד בן ההבר יעקב רב מר
 אדונינו של הגדול דין לבית קריווא״ן ממדינת
 הגדול ולב״ד יעקב גאון ישיבת ראש שרירא

 זו יעקב גאון ישיבת אב״ד האיי אדונינו של
 שכתב נגד ערך בערוך תחזה ואתה * השאלה
 ואני כתב ואה״כ חננאל רבינו פירוש בתחילה

 י נרבונא מעיר הדרשן משה מרבינו קבלתי
 משה מרבינו קבלנו כך כתב צדק ובערך

 דבינו פירש זה כתב קצר ובערך י הדרשן
 / בקצרה לנו שנה הדרשן משה ורבינו חננאל

 רבו הדרשן משה רבינו היה כי נראה ומזה
הערוך בעל כהן רכינו )עיין ג׳ אות בח״א וכמ״ש

 הגולה מאור גרשום דרכינו שם ומ״ש .להלן(
 חלק ובערך העשירי גב בערך הנה ־ חבירו הי׳

 שהיה ואפשר ־ גרשום דבינו פירוש כותב
 חננאל מרבינו קבלו ושניהם חבר תלמיד כמו

 י״ב אות חי״ת במערכת וע״ל ־ נסים ורבינו
:חננאל רכינו עיין

 קורא בספר ראיתי עתה י גאון נסים רבינו
 אני שכתבתי כמו שכתב ע״א ו׳ דף הדורות

 מגילת )עיין מ״ג אות מ״ם מערכת לעיל הדל
 ז״ל גאון נסים רב שביאר וכתב י בח״ב( סתרים

 באור שנמצא ואם־ רחב באור מסכתות קצת
 לבאר סתרים מגילת וחיבר בכ״י עירובין מם׳

 הלכו׳ שאותן נאמר ולפ״ז ע״ש־ הלכות קצת
 לפרסמן דעתו הי׳ לא פתיים במגילת שביאר

להם ייחד ההם להלכות כי חיבורים שאד כמו
־ שמו ומסתרים מקום

 בתשו׳ אלשקר מהר״ם מ״ש כי אומר ואגב
 גאון רבינושרירא מתשובת נ״ד סימן

 בשלימות זו השובה תמצא האונים בשבח
 שנדפסו הגאונים תשובות צדק שערי בתהילת

:השער בפתח מקרוב
 הרמב״ן תלמיד הדרשות בעל הר״ן ניא[

 : לאלףהששי כ״ך שנת מנוחתו והית׳

 זצ״ל מהרח״ו כתי הרי״ף מפרש הרץ ני־[
 של חבירו הגינו יעקג משרש שהוא

 רבינו הקדוש תלמידיו ומגדולי .המגיד הרב
 הייב״ש וגס הרשב״ץ של רבו וידאל אפרים

 על חידושיו ונדפסו הש״ס על חידושים חיבר
 ונדה. וחולין וסנהדרין ושבועות ונדרים גיטין
 ושבת מ״ק חידושי בכ״י ראיתי הצעיר ואני

 ,בקושטנדיג מהרב שו״ת קצת ונדפסו ובתדא.
 הרואה בית ובס׳ . שוים הסימנים ואין ורומי

 מכ״י תתצ״ו סימן הר״ן תשובת הביא ע״ז דף
 בתשו׳ משבחיו קצת כתב תלמידו והריב״ש

.ק״ם בשנת שהיה ביוחסין וכ׳ .שע״ה סי׳
 סי׳ בתשובה הדשב״ץ בן מהד״ש כתב .הר״ן

 ויראה היא. קע״ההר״ןשתורתנזשלו
 של תלמידו תלמיד הרשב״ץ דאביו שטעמו

 ושניהם הר״ן של תלמידו והריב״ש .הר״ן
 מקור וא״ב באלגזייר תורה הרביצו הגדולים

 בתשובותיו כותב והרשכ״ץ .הד״ן היה חכמה
 'ח״ב ומהם דוכתי כמה שמועה יבין ובספר

פוף



סג גדולים
 גופיה הר״ן כ״כ .ענין איזה בפירושו לתקן

: טו״ב בסימן רומא דפוס בתשו׳
 כיי ילקוט )עיין לאש ׳1 נסים—]יג[

ג בח״ב( וכו׳ יפן י

 מרבני אחד ררזילייר נסים "ר מהר ]יי[
 רבותינו בזמן ת״ו חברון עה״ק

 וראיתי ־ זלה״ה יצהקי ומהר״א זאבי מהר״י
 נ״ר לחרב ז״ל יצחקי מהר״א הרב ממורנו כתב

 • גדול בכבוד לו שכותב תס״ג משנת הנזכר
 הרב גם קושיות באיזה מזכירו חיי בני והרב

 ראיתי הצעיר ואני .בספריו ז״ל אלגאזי מהר״י
 הנזכר הרב של שהיו גמרא של מסכתות איזה

 והרב .חידושים כמה ז״ל מידו בגליון וכתוב
 ומרשום .אחד בדין עמו חולק אהרן מטה פרח

 והיה .קמשתעי דינא הנזכר נ״ר שהרב בזכרוני
 :זלה״ה איסקופיא נפשיהבעיר ונח בשליחות

 קבלה ועניני בגורלות בקי היה הנז׳ שהרב ושמעתי
 אליעזר מהר״ר המו׳ הרב אלל בקופטנדינא והיה מעשית.

 אברהם כמה״ר הגכור על מצטער וראהו ז״ל פנגי ן׳
 אפר במשמר והניחוהו הדור סאר שהיה נ״ע שונצינו
 ובפרט עליו מצטערים והיו שם אסורים מיתה מחוייכי

 הגביר עם קורבה איזה לו שהיה ז״ל שנגי ן׳ מהר״א הרב
 ויצא בכוונותיו גורל ועשה מקרא לקח נ״ר והרב ׳ הנז׳

 ואמר ־ מאד יפגא ואחריתך מצער ראשיתך והיה פ׳ לו
 טעמו ־ לאור דינו ויצא המיתה שינצל תיראו אל להם
 והיה • פירושו וכך ריס מקצתו שהוא הזה הפסוק וראו

 תה ואחרי ־ מצער כלא תוך ימים שונצינו אברהם רבי
 • הפסוק פי׳ ע״כ • מאד אברהם גביר שמח יצא כיסים

 נפשו ופדה לאור דינו יצא מעטים ימים שאחרי היה וכן
 זקני ממר יד כמוכי דפים איזה ראיתי כזה בממון־וכיוצא

 ריס כותב שהיה ז״ל לאברהם חסד הרב בן יצמק כמהר״ר
 ופי כך ידבר שם׳ וכך כך שיהיה אחד בענין פסוקים כמה

 כשם כונה להם שהיה ובודאי ־ פלא והוא כאורך כך יעשה
 תכף אותו מבארים השם בכח והס א׳ פסוק יוצא שהיה

 זקני מר בפרק ובו אחד ילד שנולד ושמעתי ־ ספק בלי
 הרניה כל ועצומים מפי הרניה לו ויצא מקרא לקח הנז׳

 • יצא מה ראו אמר קללו מיט לו ואמרו • ימש״ו ואמר
 כמה שאמר היה וכן י יהיה גדול רשע הילד ר״ח הרניה
 כמו כשהיה ההוא הילד הרשיע הנז׳ זקני מר שנפטר שנים

 הרב מורנו והולך מספר שהי׳ שמעתי כך ־ שנה עשרים בן
 והיה הנזכר זקני מר של אחותו בן שהיה ז״ל זאבי מהר״י
 זלה׳ה• ענינים בכמה ידיעתו מתוקף נמלאות עליו מספר

 במ״ב(: המרומה ספר )עיין שלום נסים מה׳ ]טי[

)עייו דוד בכמה״ר נפתלי מהדיר ]״[
נ בס״ב( דוד בן .

 חרב של בתו בן הירץ נפתלי מהדיר ]ח[
 ב״ת בשרת הזכירו חדש בית
נ׳ג סי׳ ח״ב

נ מערכת
 ומ״ש . רבותי של רכש הר״ן רפ״ג סימן סוף

 דפוס מ״ג דף סוף הקבלה שלשלת בספר
גדול רופא היה והדין . להר״ם אמשטרדם
 :ל״ז סי׳ ח״ג כתשו׳ הרשב״ץ כמ״ש

שיטות בחמש הנדפסים להר״ן חולין חידושי

 והשמיטו שנתקצוו נראה אשכנז דפוס
 וכן .ההלכות בבאור הר״ן שכתב מה מהם

 טריפות אלו בסוף תמים דרך בספר מוכח
 כיי בס׳ הוא שכן שכתב וערבי הדרי בסוגיות
 עיי״ש. באו' אות הר״ן בחידוש• וכ״כ כבעמוד

 : כלום יש לא שנדפסו הללו הר״ן ובחידושי
אינו ובהלכות בחידושיו דהר״ן ידוע כבר

 צבי מהר״ר וכמ״ש כלל הרא״ש מזכיר
 חבורי נתפשטו שלא ומוכח בין סי׳ בתשובה
 שהיה ספריו מחבר הר״ן שהיה בזמן הרא״ש

 • מטה מעלה הרא״ש לפטירת שנה מ' בתוך
 ונפטר הר״ן של הבירו היה המגיד דהרב וידוע
 סימן הריב״ש בתשובת כדמוכח הר״ן קודם

 אמרות בספר שתמה מה ומעתה ־ שפיח
 זלה״ה ישראל מהר״א המופלא לחרב טהורות

 לבו שת לא איך ותמהני וז״ל ע״ב דףרצ״ב
 בזמן לו הקודם הרא״ש לדברי המגיד הרב

 חבורי נתפשטו דלא תימא כאן אין עכ״ל

 קאי הנזכר דהרב גם ומה הה״מ־ בזמן הרא״ש
 מהריק״ו ס״ש ידוע וכבר • הרא״ש תשובת על

 אותה ראה שלא אפשר הראשון דתשובת
, צ״ד בשרש ע״ש בחבור משא״כ האחרון

• ופשוטים ברודים ודבריו
 והרחבה העמוקה תורתו חכמת מלבד הר״ן

 חידושים וחיבר הרבה ותוכ״ן רופא היה
 • לעיל( )עיץ זי״ן אות ת״א וכמ״ש הש״ס על

 ועוד כ״יי פסחים למסכת הר״ן חי׳ ראיתי ועתה
 כ״י. להר״ן תענית מגילה ביצה חידושי ראיתי
 הרב אך הריטב״א מזכיר אינו שהר״ן וידוע

אלשקד מהר״ם הרב וב״ב מזכירו הנמקי
קי״ג־. סימן בתשובותיו

 מהו׳ ביד היה להר״ן מהרי״ף בתרא ,פי ,הר״ן

 תמת בהקדמת כמבואר יחייא ן׳ תם
 על הר״ן חידושי ראיתי הדל ואני . ישרים
בשיטה ומביאם ב״י כתרא מם׳ הגמרא

:בתרא על מקובצת
 בידו היו לא לנדרים בפירושו ז״ל הר״ן

רוצה הי׳ לידו שבו ואחר טוך תוספות

סהר״ר



 פוזנן בק״ק אב״ד כ׳ץ נפתלי מחריר ]•מ[
 חידושי חיבר פפד״ט דק*ק

 מופלא מהובל והיד, חכמים וסמיכת ברכות
 וחתניו שבניו וזכה■ ואלהית מעשית קבלה
 ורצה ההכנה בשער כמ״ש מופלגים רבנים
 שנת ובקושטנדינא ישראל לארק לעלות

:כבוד מנוחתו היתד. תע״ט
 גינצבורג שמעון בם' נפתלי מחריר ]יע[

 :במ״כ( רצון שבע כפסלי )עיין

 רב הוא ׳מנין קמאי דמייתו נתן רבינו ]כ[
 מייתר לפוסקים דהזינא .נאון נתן

 בתיבת עמרם רב בסדר ואשכהן נתן רב בשם
: נתן דרב משמיה נמי לה דמייתי יד

 התום׳ הזכירו האופאניאל נתן ]־אזדבינו
 בם׳ והוזכר ע״א ט׳ דף בתעניות

: זקנים דעת
 במ״ב(: נתן מק )עיין בותי״ל נתן מחריר ]כה[

 : לעיל( כמן רבינו )עי׳ גאון נתן רב ]כג[

. גועה זרמיה מ׳ )עיי! נוטה נתן מהר׳ר ]כד[
: מעראני( יות^ מ׳ י

 :ההפדרי( חנון רבינו )עיין החץ נתן רבי ]כה[

 : בח״ב( שלמה בנין )עיין מאז נתן מחריר ]כי[

ש׳ >כי׳ מאיר הריר בן נתן הריר !״[
. כמ״ב( העזר י י

 הימב״ן(: )עיי; מאיר בכה״ר נתן רבינו ]־ק[

 • ברוך בד מהדם של דודו נתן רבינו י[”]
 דפוס מהר״ם בתשובות 'עיין

:תרל״ז סי׳ פראג

 לדקיה יבעי )עיין מנחם בר נתן רבינו ]ל[
: הרופא( אברהה ברבי 1

 .אחיו מנחם לרבינו השיב נתן רבינר ]לא[
 שבלי הרב כתב הזה כלשון
:דוכתי בכמה בכ״י הלקט

 עם ושרי שקיל נאנ״ר נתן מחריר ]ל־[
 . שלמה טהר״ר נבנו הדשב״ץ

 מליצה לו כתב הרשב״ץ בן מהו״ש והרב
 בכלהו שבק ולא רנ״ט סי׳ בתשובותיו יפה

 ,לו ויחשבה ע״ש דתלמודא חיווי קאק״י
:ק״ה ציד״ה

 משבט היה הערוך בעל רבינרנתן ]ל:[
 כמ״ש התפוחים ממשפחת יהזדד.

 שנת והיה .ספוליטי דוד צמח ספר כהקדמת

גדולים
 . זומם עד בערך כנרא׳ תשצ״ה אלפים ד׳

 הדרשן. משה ורבינו חננאל רבינו תלמיד והוא
 ורש״י . הגולה מאור גרשון רבינו וחבירו
 בס' כמ״ש הערוך מהרב שאלתא שאול
 וחיבר רג״ל. סימן זאב ובנימן עק״ב דף אגודה
 לפעמים וזבדום תשובות הערוך בעל דבינו

 •• שאכלו שלשה פ' המרדכי ומחם הפוסקים
: תתס״ו שנת מנוחתו והיתד.

 דק״ק אב״ד שפירא נתן מהר״ר נלי[
 שערים מבוא חיבר הוראדנא

 שבע באך הרב אך .רש״י ובאורי ש״ד על
 לשמים ועלה .מהרב אינם רש״י דבאורי כתב

:של״ז שנת

 קראקא מק״ק אב״ד שפירא נתן מה׳ ]לה[
 הרב ותלמידו . עמוקות מגלה חיבר

:שנתשצ״ד לשמים ועלה ־ בירך זרע

 וקדיש עיר ז״ל שפירא נתן מחריר ]לי[
שמורים מצת המחבר הרב

 מרבינו בונות וספד . כ״י דרשותיו ראיתי
 שמו וקרא הנזכר הרב שסדרם זצ״ל האר״י

 ונח כ״י קובציס ששה והם נתן מאורות
 במעמד ושם .ריגיי״ו בק״ק ז״ל דהרב נפשיה
 בעצמה ;ז״ל ירושלם גאוני רבני אגרת נמצאת

 עשרת אודות על הנז׳ הרב ע״י ששלחו
 בקצור ממנה וזכרתי . משה ובני שבטים

ע׳ב.: פ״ו דף קדמות מדבר בקונטרס
 לי יראה חיים ארחות שמביא הרין ]לז[

שכן נתנאל דבינו שהוא הצעיר
 בארחות שם מפורש זימגי כמה מוצא אתה
 סי׳ י״ד כנה״ג הרב וכ״כ .נתנאל ה״ר הים

 שם אך ראובן בר חר״ן שאינו הגהב״י ש״ב
: הוא מי מסתפק

 נהנאל• יכינו )עיין גאון נתנאל רביגר ]לה[
: מקינון.( הקדוש י

 מגזע אשכנזי ויל נתנאל מהר״ר 123]
 היה וייל מהד״י של הקדוש

 והיה . ברודא מהר״א הגאון של וגיסו תלמידו

 ור״מ אב״ד היה ואח״כ בפראג מו״ש מדייני
 נתנאל קרבן ספרו הדפיס ושם בקארלסרוא

 חיים נתיב ספר נדפס ואחריו . הרא״ש על
 רמזיו.ואחריו צפו״ריגיע ק״ן ועל א״ח על

 טיאה הנקרא ידידיא מה׳ הרב מקומו מילא
:קארלסרוא דק״ק אב״ד והוא

הגאון



סד גדולים. נ
 של המשנה פי׳ )עיין הרופא נתנאל רב ]מג[

:כה״ב( הרמכ״ס

אחרון קונטרס
 סוף עולם הליכוח בס׳ כהב נהוראי רבי ]א[

 רבי הוא מאיר רבי וז״׳ל א׳ שער
 ר׳ ושמו בהלכה חכמים פכי ומזהיר מאיר שהיה נהוראי
 נמשך ז״ל והוא ־ עכ״ל פ״ק בעירובין כדאימא נחמיא

 אבות׳ ד׳ פרק הרשכ״ן וכ״כ בהקדמתו הרמב״ם דברי אחר
 ונקרא מיאשא ר׳ הוא מאיר דרבי פירש חננאל רכינו אבל

 זה ואגב • בהלכה חכמים עיני מאיר שהיה מאיר ר׳
 רבי אלא שמו נהוראי רבי לא י׳יג דף בעירובין שם אמרו

 יוחסין ס׳ הרב וכמ״ש שמו ערך בן אלעזר רבי או נחמיה
 בסדר ותביאו חיים הורת הרב פי׳ ובן ע״ב ז׳-ן דף

 חקה־ פ׳ דוד פני בקונטרס הצעיר אני מ״ש וע׳ הדורות

 • נבן אית אחרא דנהוראי בגין סבא נהוראי [ב1
 סבא נהוראי רבי אמר זה לשון

 • חצוה פ׳ סוף הקרוש בזהר והוא לרשב״י שמו כשהודיע
 דאתמר במאי ז״ל הראשונים שפירשו פירושא כמד ואתיא
 בקונטרס בעניותי כמ״ש חבריא דמן זעירא אושעיא בש״ס

• בש״ד זיי״ן מערכת זוכר עין

מערכת
 טראבוטו נתנאל כמהר׳-ר הגאון ]מ[

וראיתים תשובות ספד חיבר
 כמ״ש הקדמונים מודנא מרבניו והיה .בכ״י
 ע״ש בהקדמה קדמי למהר"' רננים כנף בס׳

 יחיאל מ׳ )עיין , הנ״ אות דץ״ מערכת ולעיל

* טראבועו(

 הזכירו מקינון הקדר^ נתנאל רבינו ]מא[
 ס״ד ובדף .קי״ד סימן הכלבו בס׳

 ה״ר כתב זה ועל הכלבו כתב נ״ט סי׳ ע״א
 וכו׳: תבשילין עירובי ועל וז״ל לחומרא נתנאל

 בביצה התוס׳ הזכירו מקינון נתנאל רבינו
 רבינו בגאונים גם .'והיה כ׳׳ג ודף דףג׳

: גאון נתנאל
 ממונה קרשקש נתנאל מהר״ד [3]מ

צרור שלמה מהר״ר בימי אגיטי
 שבתשב״ץ ד׳ בחלק שלמים שבחי עליו וכותב

:חתימתו י״ב סימן ועיין י׳ סימן ב׳ טור

 מגורי אוהנא ן׳ סוליטאן ]^מהר״ך
תפילין כותב האר״י•

 תשו׳ בריש מראשית מגיד כמ״ש בקדושה
 הרבה מביא הכ״ד בפירוש ומז״ה ־ מהר״י

 מביא שלמה מלאכת ובס׳ ־ משמו חידושים
 במס׳ שבע באר ובס׳ י והויות קושיות משמו

 ראש הגדול הרב כתב ל״ד דף כריתות
 מיניה אנס לא רז דכל מקים בכל המדברים

 וטרי ומהרימ״טשקיל • סלימאן מהר״ר החסיד
 מכתיבת מהרב כ״י תשובה בידי ויש בהדיה

: מורדת בדין ידו
 מהרי״לד״ה■ )עיין בצלאל בל □?י הגאון ]נ[

: במ״ב( זוטא עולם סדר ועיין ־ כי׳ בימי

 )עיין שור בכור בן־רבינו סעדיה רבינר ]ג[
 וכו׳(: שיר היכר ר״ס ד״ה בסמוך

 כהי פיוטי איל גאון סעדיה רבינו ני[
 משרש זצ״לשהיה מהרה״ו

 יאיר בן ור״פ הארכי חושי משרש■ דאדס עילאה זיהרא
 ישא לא אשר בחכמה גדול הגאון והיה ־ וכו׳

 גולה ראש ובין ריב״הבינו צעקת וגדלה פנים

 ופירש בתשובה• גאון שוידא רב כתב כאשר
ומזכירים נושן ישן בדפוס והוא בערבי התורה

ם
 סי׳ בתשו׳ והריב״ש ־ הפוסקים מפירושו

 אם תדנם בשרח סעדיא רב והגאון כתב ל״ה
 ומזה י ע״ש בטפל גסלת אן בנתר תכבסי

:תנ״ך שפירש נראה
 על ספר איזה שכתב הגם גאון סעדיה רב

 בעומק בקי היה מ״מ הפילוסופיא פי
 ע״ש ע״א כ׳ דף לחכמה מצרף כ״כ ־ הקבלה

׳ : באורך
 מנין על במשקל שיר חיבר סעדיה רבינו

 עדתי״ו מאל״ף בתורה שיש אותיות
 ושם ככ״י ראיתיו ועוד * ישן בדפוס וראיתיו

 הגאון שאל שאול בדיחותא דדרך בכ״י נאמר
 כמה אצלו הבא אחד לחייט סעדיה דבינו

 מעלתו השיבו והחיים ־, היום תפרת תפירות
 והגאון ־ בתורה יש אותיות כמה לי יאמר

 אדם שאלו לא שמימיו זה על מאד נצטער
 ונצטער י ההיא הפעם רק להשיב ידע ולא
 עד.שהשביע המנין לכוין ידע ולא ימים כמה
 • מאד הדבר על לט ושמח לו וגילה ■מלאך ובא בשס
 בספר ראיתי הלום הגם * בכ״י מצאתי ע״ב

 מנין הביא שם יקצ״ו דף חכמה נובלות
שם אך • שעשה והשיר סעדיה לרב האותיות

כתב



גדולים ס מערכת
 שור בכור רבינו בן סעדיה רבינו שהוא כתב
 ובסוף יוסף בר הוא הגאון כי הגאון אינו זא״כ

 בספר כמו בתיבות שנשתמש כתב קצ״ז דף
 וספר ־ הנ״ל סעדיה וב שחיבר האמונות

 הוא סעדיא מרב שהוא שאומר מי האמונות
 דמנין מפורש הנז' בכ״י וכן גאון סעדיא סרב

 • גאון סעדיה לרב היה הענין וכל האותיות

 והפורקן הפדות ספר חיבר סעדיא רבינו
 פעם והדפיסו'עוד • ג'פעמים ונדפס

 דף הדורות בסדר ועיין * יעב״ץ הרב רביעית
• נ׳ ודף ט״ט

 הלקט שבלי הרב הביאה בתשובה ד״ת כתב

 חיים אנו שמפיו סעדיה רבינו י״א סי׳
 כ״י הלקט ובשבלי / העבור סדר לנו שמסר

: באורך היא הנז׳ ר״ת תשובת
 והעתיק התשובה ספר חיבר גאון סעדיה רבינו

 וסימן תרי״ב סימן חסידים בס׳ ממנו
 טהרות על ספר סעדיא רב וחיבר ־ ע״ש הרי״ג

וס' בגמרא רבות ושיטות ביאה איסורי ועל
: כ״ח דף בש״ק עי׳ האמונות

 הסקר׳ שרח ספריו מלבד ׳ גאון סעדיה רביגו

 וסוד האמונות וס׳ והפורקן והפדות
 ובפסקי • והלכות דיגין פסקי כתב תעבור
 וסברו׳ מחידושין הרבה מביא ריקאנטי סהר״ם
 • כ״י הלקט בשבלי וכן סעדיא מרבינו בדינין
 המקרא פירוש הוא שכתבתי המקרא ושרח

 ראיתי ואני ־ ערבי בלשון החומש שתרגם
 א׳ שבעמוד ישן בדפוס תודה חומשי תמשה
 אחר ובעמוד הקדש בלשון הפרשה נדפסה

 בפירושו הראב״ע וכן י התרגום כמו ערבי לשון
 רבינו והוא הגאון תרגם אומר דוכתי בכמה

 שמדברי ]לעיל[ כתבתי וכבר • כידוע סעדיה
 • המקרא כל בערבי שתרגם משמע תריב״ש

 כתב סעדיא לרבינו והדעות האמונות ובס׳
 בערבי התרגום דמלבד ויתכן המקרא• כל שפי׳
 ובמקרא • מפרש כל כמו פירוש חיבר תנז׳

 וקרוב דניאל על סעדיא רבינו פי׳ נדפס גדולה
 כמ״ש פירוש בדרך המקרא כל שפירש תדבר

 מפי׳ הביא רפ״ד שבלת הלקט בשבלי ובן
 דברי ופירוש עזרא• גאוןלס׳ סעדיא יבינו

 מתלמידי שהוא קצת נראה שבידינו וזימים

 ט׳ דף ביומא התום׳ מ״ש לפי סעדיא רבינו
 שער הקטן בספרי שרמזתי וכמו ע״א סוף

 )ע׳ ז׳ אות שי״ן מערכת ובח״א ק״ד ד׳ יוסף
 אפשר לא זמנים סדר לפי אמנם " רש״י(

 ומרבי׳ רש״י יזכיר גאון סעדיא רבינו שתלמיד
 תלמידי שפירו׳ והגם שם שהוזכרו צרפת רבני

 זה בפירוש נמצא ענין באותו סעדיא רבינו
 אחר מרב הוא והפירוש • ראיה אינו שבידינו

 אחותו מבן ששמע כתב שהוא לזמןרש״י קרוב
 :קצרתי כי ודו״ק ׳ הדרשן משה רבינו של

 בן חנינא רבי מזרע היה גאון סעדיא רבינו
 מעיר והיה יהודה בן שילה מבני דוסא

 גאון כשכותב והראב״ע " מצרים ממדינת פייום
 והנה ־ סעדיא רבינו על דכוונתו אמרו סתם

 כמהזימני מייתי הראב״ע בראשית בריש
 מזכיר נ׳ סי׳ בדיש ושם ,סתם הגאון דברי

:גאון סעדיא רב בפירוש
 בסוף תשובות קצת יש סעדיא רב ]ה[

 שנדפסו הרמב״ם תשובות
 ן׳ סעדיא לרב והם תקכ״ה שנת באמשטרדם

 והתשו׳ • ואילך רכ״ה מסי׳ אהרון דאנאן

 החכם שם שמזכיר ומה • רמ״ה בשנת כתבה
 אך הרמב״ם אינו מיימון בר משה ר׳ הדיין

 הוכחו׳ ויש במערב הרבה רגילים השמות אלו
 להאריך ואין דאנאן משפחתן׳ והוא לזה רבות

 שמו הי׳ הקדש היכל ובעל • פשוטים בדברים
 הקדש היכל )ע׳ ה״א מערכת כמש״ל הרמב״ם

 דהיה כתב תפילין הלכות בכ״מ ומרן • בח״ב(
 ושם דשמו ע״ש קורדוב״א מעיר הרמב״ם

: כהדמב״ם עירו
 זאראפה דוד בר סעדיא מהר״ר ]ו[

 כ״י אנשים זרע בס׳ תשובתו
 על הקדמונים המערב רבני והסכמת קל״ב סי׳

: שם דבריו

אחרון קונטרס

 דף הקנה בס׳ . סבוראי רבנן סבוראי ]א[
 והיו בשבחם הפליג ע״ג פ״א

 וכו׳ דבר שום שכחו שלא כ״ב זכאין

• שם עיין
רבינו



סה גדולים ע מערכת

ע
 קדוש הלכו׳ מפרש ־עובדיא רבעו ]א[

בשנת להרמב״ם החדש
: הששי לאלף ומאה אחד

 תלמיד המשניות מפרש עובדיא רבינר ]נ[
 במ״ש קולון מהר״י

 שהיה ק״ח סי׳ ח״א הרדב״ז וכתב • ע׳ בשרש
 פשוט נט הרב וכתב • ת״ו ירושלם רבני ראש

 שאצל הד שיפולי במערת קבור שהוא פ״ז דף
 פי׳ וראיתי ־ ת״ו ירושלם בעה״ק השילוח מי

: כ״י פשוט החומש על רש״י על ז״ל ממנו

עירברומני׳א• היא יעובדיהמברטנור״א ובינו
 עובדיה רבינו ששלח הכתב פתשגן ויש •

 ממנה העתק וראיתי לאביו ת״ו ירושלם מעה״ק
 עובר העבור פרשת בכל ידיעה בה שיש את

 עד אביו מר מבי נפיק מכי מקראי״ה ועל ארח
דרך ובא ת״ו ירושלם לעה״ק בואו

 מקהל ומזכיר אמון נא עד בים הארגיפלאג״ו
 והלך אמון בנא אשר לטוב זכור אליהו

:למצרים
 נורא הישנה במצרים עזרא ספר היה כי לאביו ייספר

 הכנסה ביה לשמש שחד ובמן מערבי אחד אורם ובא מאד
 ובעוה״ר ים בלב אניה דרך והוליכו מהתיק הסיס ולקח
 וססרוה ומסתרת״א עמיקמא גלי ים של נחשול עליו מעד

 אשר וכל עמו הסיס ביקריה טב״ע יהודי ואיש לספינתא
 ירה רכושם ובל עמו ההולכים וכל יכסיומו תהומות לו

 ולא השנה בתוך מת סיס שנתן הכנסת בית ושמש ־ בים
 והר סוף מים לספר האריך ־ בתיק אם כי שם נשאר
 שהפיל בית ראה הוא אף ׳ עזה עד המדבר דרך ובא סיני

 המכפלה־ מערת מבחוץ והכיר חברון ער ויבא ככחו שמשון
 רחל קבורת מצבת אפרת בדרך עינו ראתה יקר כל והן

 ארץ בחרבנה היום וגס עתיק לירושלים ובא ע״ה אמנו
 דבר ודבר דברו ישלח דמגילסא ואסיפא ־ ודבש מלב זבת
 רציתי ולא רמ״ח בשנת היה זה וכל וכו׳ אביו לב על

 שהוא עזרא ספר של זה ענין כ״א הדרך מענין לכתוב
 מצרי׳ של בקיק הייתי מצרים בארץ ובהיותי גדול־ חידוש
 >ן׳ ששם אומרים שולטת היד שאין גבוה ובמקום ישנה
 והמון ־ וסתמוהו פסח בו שהיה נראה המקום וזה עזרא
 למות מסתבן הקדוש בספר שיגע שמי אומרים העם

 אמרו וחכמים * הפתח סתמו לכך חדש או שנת באותה
ועתה ־ ואיננו משם הספר שהסירו ששמעו בלחישה

• הנאני עובדיה רבינו דברי בראותי
 החינוך ס׳ עם שנדפס בחומש ראיתי רב זמן לאחר

 מר׳ הגהה יש ויחי וסי׳ ־ כאמ״ד סוב ודבק
 כ׳ שהרמב״ם כתוב שנמלא הביא ושם הלוי מן מנחם
 מימום בירושלים שהיה במצרים הידוע מהכף מוגה מומם

בורגוניא שבמלכות שמע ואח״כ למצרים־ והובא הסנאים

טית

 הגדול/ הכהן מהיר הסופר עזרא הקדש יד מכסב ס״ת היה
 וססומוע ססוחות פרשיות כל ומלא שם הרמביס והלך

 הרמב״ס וכתב ־ שבמלרים מהכיד שהעתיק למה מכוונת
 כיוס ושמחה משמה יום לעשוס וקבלמי מאד ושמחתי

 לכבוד וטרחסי ־ זיו לירח כ״ח הוא ושנה שנה כל ההוא
 וסיבוה ויתרוס חסרוס כל ההוא הספר מן והעסקתי צורי

 תורת ספר לעשות כרי ומתוסבוח ומשונו׳ וקטנות גדולות
 אלהינו תורת כתבתי לאדמתי ויתור־ובשוכי חיסור בלי ה׳

 שהביא הרמביס עכ״ל ־ מעתיקים הכל וממני כדם
־ בקצור שם

 כסף שיח מנועם לומדים אנו גברוומא הלכתא לכמה
 הרמב״ם דברי הס הלשון כל כי ־ צדיק לשון נבחר

 ראשונה יצא שיטפא־זה אגב קצת שניסי שאני אלא עצמו
 מוכה הגדול הכהן מהיר סופר עזרא הרמב״ס שכתב

 מפנה לחבורו בהקדמתו וכ״כ • גדול כהן היה שעזרא
 ומשמע עזרא אמר גדול כהן היה הצדיק דשמעון הורה
 הרשב״ץ והביאו חזית במדרש רז״ל אמנם כ״ג־ עזרא דהיה
 מוכחי וכן כ״ג היה לא דפזרא אמרו לאבות פירושו בריש
 צ״ב דף פרה כמס׳ עינים כפתח הדל אני ומשו״ה ־ קראי

 ורכינו בהקדמתו הרמבים דמ״ש לידחק דאפשר כתכסי
 עזרא אחר כ״ג הי׳ הצדיק דשמעון אכות פי׳ כריש עובדיה

 כסבר הראש דעזרא להיום רק כ״ג היה דעזרא רצונם אין
 נגלוס כהגלות ועתה ־ עיש אחריו היה הצדיק דשמעון

 מהיר סופר דעזרא קאמר מלא דכפה הללו הרמכ״ס דכרי
 דעזרא כפשטן הדכריס כהקדמסו דמ״ם נראה הגדול הכהן

 למדרש נחוש ולא אחרעזרא• כ״ג היה הצדיק ושמעון כ״ג
 דעזרא שסובר מי דיש לרזיל מצא ודאי דהרמכ״ם חזיס
 וזאס • עוכדיה רכינו גריר וכמריה סמך ועליו כ״ג היה

 מ״ש מלכד וסתומות פחומוס הפרשיוס דכענין שנית
 שכתב כסיס מלא כך אשר כן שכתב מס״ס דהעסיק כמכור
 תורה שמנמן וראיה הגדולה כנסמ מאנשי הסופר עזרא

 הסופר רומי להריע זיל האר״י רבינו לוה וכך ־ ידו על
 כי שלישיה כה ועוד ־ הרמב״ם פי על ס״ת לו שיכתוב

 ז״ל לונזאנו די מהרים הרב כהרגשס דעמנו סנוח עפי״ז
 כס יצא כאלו אשר ככן שנהגו סורה אור היקר ספרו כריש
 נפתלי ככן ולא אשר כבן הלכה נפתלי ובן אשר בן קול
 השיב יהושע דר׳ קול מבת עדיפא הא האמור ולפי ־ מיש

 הקדוש ספר כעליל נראה בפועל אבל ־ היא בשמים לא
 בןאשר ודברי אשר־ בן לדעת מכוון שהוא הסופר עזרא מיד

 הסופר• עזרא אדונינו גדול כתב מפי וקיימנוהי אשרנוהי

 ההוא ביום ושמחה משתה יום שקבל מ״ש רביע ואת
 מהר״ם לסברת סיוע קלס וים ־ סנה בכל לעסותו

 בנס פורים לעשות שקבלו דעיר מיט סי׳ כססו׳ אלשקר־
 סליו סימן פריח והרב ־ לעסומו סייבין להס הנעשה

 כטעוס מנהג והוא תענית מגילת בטלה דקי״ל דבריו דחה
 לעשוס סקבל הרמב״ס הסעודה אבי והרי ־ באורך עיש

 מגילם דבטלה דמאי דס״ל ומוכרח שנה־ בכל ושמחה משסה
 יחיד אבל ישראל לכל כלומר לרבים־ דווקא היינו סעניס

 מהר״א הרב מורנו עיש ע״ד והוא ־ לא א׳ מעיר קהל או
 • עיש קדש במקראי מהרח״א הדור מופם והרב ילסקי
 מדברי אלסקר כמהרים ההדיוט אני כן סכרעסי וכבר

 עד זרעו ועל עליו שקבל החרדים ספר שהביא הרמבים
וכמישבעניוסי וכו׳ הים מן שעלה ביום י״ט הדורות :סוף

 • באורך עיש עיא ל׳ דף דוד כסא בקונטרס
 ולמדנו



ץ מערכת
 הישנה במצרים שהיה דס״ס הדביים מהון ולמדנו

 אמנם ־ אשר בן ספר רק עזרא ספר היה לא
 שם על כחוב שנמצא מה אס ספק לי דיש אכחד לא

 שהרי ־ אמה הוא הנזכר מן מנחם מהר״ר שהביא הרמב״ס
 עזרא כספר הוא שכסב שס״ס היליל סיח בהל׳ בחבור

 החבור שכסב סאמר ואפי׳ אשר־ כן שכסב להלוחבס׳ ילא
 בחבור כסב לא אמאי גס ־ שם אח״כ לכסבו הי״ל קודם

 עינו ראשה יקר כל הן כי אסר ומהופכוח משונוס אוסיוס
 אוסיוס יצורה שסבר ואפילו . הסופר עזרא שכמכ ס״ס

 היה ־ לעכב ולא בעלמא למצוה הוא ומהופכוס משונוס
 דהוא ויכתוב עזרא בספר וראה מלא אשר כל לכתוב לרין

 עזרא של ס״ס שמצא יזה לדחוס ויש ־ סופרים סלסיל
־ עיירוס בכמה המכור נתפשט שככר אחר היה

 ההיכל כניסס לפני עצים לוחות כתל שיש אומר אנכ1
 עד וטרחמי מרוכעוס כאות־וס הלוחות על וכסוב

 שעשה א׳ גביר לכרן הדכריס ותורך ־ האותיות שהכנשי
 אלפים ד׳ כמו שהוא לשטרוס שס״א אלך כשנה ההיכל

 קבלה אכל ־ האלו הלוחוס שנקכעו שנה וזה ־ ססע״ח
י מאד מאד קדמון הוא הכנסה שהכיס בידם

 התורה פי׳ )עיין מפורנו עובדיא הרב ]ג[
: כמ״כ(

 על דקלמינטובחיבר אב״ד עוזר מהר״ר ]י[
 הספר שם וקרא טורים ד׳

 שנדפסו אמשטרדם ארק ובמגיני ־ העוזר אבן
 גם • ממנו חידושים איזה נדפסו תקי״ג שנת

 איזה הוזכר פרופס דפוס היטב באר בש״ע
 על קצת ונדפס • שם זעיר ז״ל מהרב זזידוש

: ג״כ העוזר אבן ושמו הש״ם
 של רבו הוא משלעזיא עוזר מהר״ר ]ח[

ז״ל הדשן תרומת הרב
:מהרא״י( )וע׳

 רבינו תלמידי עזריאל ורבינו עזרא רבינו ]י[
 של רבותיו הראב״ד בן יצחק

 ורבינו * זצ״ל טהרח״ו כ״ב בקבלה הדמב״ן
עזרא ה״ד ב״ח ,ד שבועות בתום׳ הוזכר עזרא

:הנביא
 :במ״ב( כקדש מלכי )ע׳ מלכי עזרא מהר׳ר ז[1

 נזיר מקובצת בשיטה עזריאל רבינו ]ח[
בכולא ונימוקיו פירושו מזכיר

: מסכתא
 : עזרא( יבינו )ע׳ עזריאל !"בינו ]ט[

איטליא מרבני טטהר״רעזריאלדיינאא׳
 חלקים שני חיבר הקדמונים

• בכ״י וראיתים שו״ת
 ע׳ )ע׳ טראבוטו עזריאל מהר״ר ]יא[

:טראכוטו( יחיאל

גדולים
 פג״ל טאיו ננ״ו עזריאל מהר-ר ]׳>[

 הובאה תשובתו
 והרב יו״ד סי׳ ח״ב למהרח״ש חיים בתורת

:עליו כותב טהרח״ש

 תשובתו מביא נתן בר עזריאל רבינו ניג[
:מ״ז סי' ריקאנטי מהר״ם בפסקי

 הרב )עיין מאדומים עזריה( )ר׳ ר״ע ]יי[
 : אשכנזי( שמעון

 מהרח״ש תלמיד יהושע עזריה מהר״ר נ״י[
 דמהר״י פלוגתיה בר

 קצת לו יש אך ־ חבוריו נדפסו לא איסקפא
 חידושיו וקצת האחרונים בספרי תשובות

 תשובות הרבה לו ויש ׳ כנה״ג הרב מביא
 ז׳ולקים בג׳ רבו למהרח״ש חיים תורת בס׳

 והרב • בהדיה וטיי שקיל מהרח״ש והרב
 ממנו בכ״י הטורי׳ על הנהו׳ לו כנה״גהיו

 נאמן אהוב והיה • וטרי ושקיל להו ומייתי
 קארו טהר״ש הרב עם הנז׳ עזריה מהר״ר הרב
 הגדולים בשם כמיש ז״ל מרן של בנו ז״ל

: קארו( שלמה מ׳ )ט׳ מ״ן אות שי״ן מערכת

 ויניציא מרבני פיג״ו עזריה מהר״ר ]עז[
 אבק״ש שנת תרוט׳ גדולי חיבר

 • נדפסו ולא שו״ת וחיבר לעתים בינה ום׳
 מזכיר הרמ״ז קונ״ן אשר קינ״ה בחד וראיתי
 הזהב לשון בלשונו הרב בשבחי ומאריך

:וההדר״ת
 של בישיבה נתבקש פינ״ו עזריה טהר״ר

 הרמ״ז כמ״ש הת״ז שנת מעלה
 . לעיל ועיין * לעתים בינה לס' בהקדמתו

 ואני תמה כתיבה ס״ת וכותב מהיר סופר והיה
 מהודרת כתיבה הקדושה מכ״י ס״ת ראיתי
 :גדול סך לע״ע שוה מכתיבתו וס״ת מאד

 בעל הוא שמעון בר עזריה מהר״ר ]ח[
 אסור שבספר ההגהות

 מהרב ואינם הס׳ ובסוף בגליון הארוך והתר

 הוות הרב וכ״ב הארוך והתר אסור ם׳ המחבר
 מערכת ח״ב בשה״ג כמ״ש ע״ו סי׳ ז״ל יאיר

 : בח״ב( והשר אסור )ע׳ ע״ש ל*ג אות אל״ף

 חיבר זלה-ה ריקי חי עמנואל טהר״ר ני"[
 • אליהו אדרת • חסידים משנת

 חזה לבב יושר חושב טעשה מחשבות חושב
ציון



סו גדולים ע מערכת
 בעה״ק שנים כמה והיה • עשיר הון ציון

 מזכיר ציק חזה ובהקדמת • ת״ו ירושלם
 ושנים עשרים שהיה ושמעתי • ישוביו גלגולי

 בחסידות ומתנהג בתענית החול ימי כל שנים
:וקדושה

 באור )ע׳ הצפרוני ממשפחת עמנואל ר* יע[1
:בקו״א( בח״ב ופירוש

 וטרי שקיל אפרתי עמרם מחריר ]כ[
 בתשובותיו מהרשב״ץ ושואל

:קכ״ח סי׳ ח״ב
 עמי© רב סיי )ע׳ ששנא בר עמרם רב ]־א[

: בח״ב(

 : בח״ב( שנים פי )עיין עקיבא מחריר ]מ[

 גני© מעין )עיין טרעני עקיבא מחריר ]מ[
: בח״ב(

 תשובתו הובאה הכהן פנחס מחריר ]ני[
 רבני שאר עם

• ז׳ סימן ח״ב משה בפני אינדירני
רב הרא״ה של אחיו הלוי פנחס רבינו ]י[

 חידושי׳ וכתב מובהק
 בכבוד מזכירו בחידושיו והריטב״א התלמוד על

:לרבו אח והיה גדול

 מולי© )ע׳ הורוויץ הלוי פנחס מחריר ]יא[
 איסרלאש: י

• בח״ב( גיעין הלכוש פירוש ועיין ,

 :בח״ב( פנמה גבעה )ע׳ עניין פנחס מחריר ]יג[

 האלף בסוף נסים בר פרחיה רבינו ניג[
 על חידושים חיבר החמישי

 בחדושי רוקח מעשה ם׳ בריש הוזכר י הש״ס
:הספר בתחלת שם הנדפסים הראשונים

 וראיתי • התוספות מבעלי פרץ רבינו ]יי[
 לכמה כ״י פרץ רבינו תום׳

 מאיבורא• שמואל רבינו תלמיד והוא מסכתות

 הר״ן וגם הריב״ש של רבו פרץ רבינו ]עי[
י יקרא ליה פליג בתשו׳

: נס״ב( הלכת פאר )ע׳ פרץ מחריר ]טז[

פ
:ולק( מ׳ )עי׳ פאלק מחריר, ]א[

 בשבת ובפרט בתום׳ הוזכר פורת רבינו ]כ[
 יוסף רבינו רשב״ם בן והוא

• יוסף פורת שם על הכי ליה וקרו

 התום׳ בעלי מרבותינו אחד פטר רבינו ]ג[
־ תם רבינו בזמן

 ברוב הלכות חיבר גאון פלטוי רב ]י[
• בכ״י נושן ישן בספר כ״כ התלמוד

 מביא גאון יעקב בר פלטוי רב ]ה[
 ובשבלי צדק בשערי מתשובותיו

 זימנין הלקט ובשבלי ־ מחברים ושארי הלקט
 הנראה )לפי • ישיבה ראש גאון ,פלטו רב כותב

• זה( לפני הנז׳ הוא

 הראב״ד )עיין אלכסנדריאה דיין פנחס רבי ]י[
• וט׳( זה ובענין ד״ה הלוי

ברורה הלכה המחבר הרב פנחס מחריר ז[1
 שחיבר שם וכתב א״ח על

 מהר״ר הגאון של חתנו והוא ־ טורים ד׳ כל על
אב״דמפפד״מ: שמואל יוסף

: בח״ב( שלום בריח )ע׳ פנחס מחריר ״[1

 חיבר אליק דק״ק אב״ד צבי מחריר ]א[
 ח״מ ש״ע על צבי עטרת

 על יהודה לחם בית וס׳ תפ״ב שגת ונדפס
:דעה יורה

 הוא הדור מופת אשכנזי צבי מחריר }נ[
המפורסם הגאון

צ
 שו״ת חיבר אפרים שער הגאון של בתו בן

 * נדפסו לא אחרים וחבוריו ח״מ בט״ז והגהות
 ספרים שחיבר יעביץ הגאון הרב הוא ובנו

 לו יש עוד ז״ל הוא הדפיס אשר ומלבד הרבה
 הגאון כת ובני י בספריו מ״ש לפי מאד הרבה

ז״ר שאול מהר״ר הגאון היו הנזכר צבי מהר״ר
אב״ד



גדולים צ מערכת
 הירש מהר״ר והגאון באמשטרדם קק״א •אב״ד

 להם שיש ושמעתי ברלין דקיק אב״ד זזי״ו
 ומקציני׳: מרבנים ברוספלאנד גדולה משפחה

עצם כי הנזכר הגאון בתשובות חזו אדם ■וכל
וסברה ברורה בשפה סדורה משנתו בכחו

 שהיה שעד מזקני ושמעתי • מאד ישרה
 בהיותו כי ז״ל זאבי טהד״י הגדול הרב אומר
 בשנת מצוה בשליחות בקושטנדינא ז״ל חרב

 לקושטנדינא צבי טהר״ד הגאון ובא תמ״ה
 נבהלו אז העולם והרעיש מאד בשנים דך והיה
 בבקיאו׳ מאד גדל כי השנים מעוט לפי

 חיליה תקיף כמה חזי ותא אמתי ישר וחריפות
: דאילנא

 דג׳ אב״ד הורוויץ םג׳ל צבי מהר״ר ש
זאטוט דמדינת גלילות

 אחי אהרן משה יהושע מהר״ר הגאון בן
 הוראדג׳ דק״ק אב״ד חייקא חיים מהר״ר .הגאון
גפ״ת וחידושי שו״ת קצת צבי גאון ספר חיבר

:שנתתצ״ז בפראג ונדפס
 דוב מהר״ר הרב הוא המחבר הגאון נכד כהקדמח ושם
 שהיו המחבר זקנו להגאון שהיו קלסחלומוח מעמיק בער

 איש ע״י ומנינים מקונים כמה השמים מן לו אומרים
: נפלאוח ומראה ע״ש אליו הנראה מעיל מומה זקן

 פי׳ המאירה אספקלרייא ס׳ הרב חיבר ועוד
חידושים כמה עם מצורף ונדפס הזהר על

: ע״ש המסדר שהביא ממנו
 מ׳ )ע׳ היער קב הרב )צבי( מהר״ר ]י[

:קאידינובר( שמואל

 סביב הגהומ )עיין מקראקא צבי מהר״ר ]ה[
:כמ״ב( שו״ב

 חיבר חדש בית הרב תלמיד צבי מהר״ר 01
 על צבי ועטרת צבי נחלת

 נדפס א״ח ושל • א״ה על צבי ונחלת א״ח ש״ע
: תכ״א שנת א״ה ושל ־ ת״ו שנת

 התלמוד• על חידושים חיבר צדוק רביגו ]ז[
 בתשובות הרדב״ז הזכירו

:קס״ה סי׳ ויניציא דפוס
 ארם מרבני ז״ל הרצין מהרירצדקה ״[1

 בס׳ ומזכירו צובא
: בבגדאד רב היה ואח״כ שדה ריח

 חיבר הרופא אברהם בר צדקיה רביגו ]ס[
 וראיתי • הלקט שבלי

 ושבלים בערוגות מסודר נב״י הלקט שבלי

 - סדרו ושינו ממנו קצור הוא הנדפס וזה
 סימנים קכ״א בו יש המודפס הלקט ובשבלי
 סימנים שע״ב בו יש כ״י הלקט ובשבלי

 הלכות יש ובסוף • הטובות שבלים שב״ע
 שבלי ראיתי ועתה • ותפילין ציצית מילה אבל

 כ״י הלקט בשבלי וכתוב בכ״י ח״ב הלקט

 ממשפחת הוא המחבר הרופא צדקיה שרבינו
 ושבלי׳ ערוגות אינו הנז׳ וח״ב • הענוים העוים

 אסור בדיני סימנים עק״ב הוא אך הח״א כמו
 תשובות הרבה בו ויש ־ דינים ושאר והתר

 והוא • המחבר הרב להו דמ^יתי מהראשונים
 ויש • אביגדוד רבינו עם טובא וטרי שקיל
 אחת וכתשובה בכלל לרש״י תשובות הרבה

 כח עצר ולא דוי ערש על שהיה כתוב לרש״י
 והיא ההיא התשובה לכתוב לבתו וקרא לכתוב

 רבינו תשובות שם יש גם • מא״ו עמוק בדין
 ורבינו • הגולה מאור יהודה בר גרשום

 אליהו בכ״ר אביגדור חותם הנזכר אביגדור
 מרבינר שאלות ששואל ראיתי ונם י הכהן
 מהר״ם לו ומשיב מרוטנבורק ברוך בד מאיר

 כל על ומקשה להשיבו חוזר והוא גדול בכבוד
 וב׳ • ק״ד( דף המלך דרך בם׳ )ועיין דבריו

 כמו לונזאנו די מהר״ם ביד היו אלו ספרים
 עיא כ״א דף הדורות קורא בם׳ דבריו שהביא

 כר טהר״ם עם וטרי דשקיל ומהאי י ע״ש
 הלקט שבלי בסוף והוא לזה זה וכותבים ברוך
 וגם ח״א הלקט בשבלי דט״ש נתברר ח״ב

 • ברוך בר מהד״ם אינו זצ״ל מאיד רבינו בח״ב
 מאיר רבינו נקרא היה שרבו שראיתי וכמדומה

:מרבותיו א׳ דהיינו
 ממשפחת הרופא אברהם ברבי צדקיה רבינו

 חלקים ב׳ הלקט שבלי חיבר הענוים
 לרבינו החומש בנמוקי הגהות לו ויש כנ״ל

 מהד״ם ואינו מאיד דבינו היה ורבו ־ ישעיה
 היה רבו וגם לעיל( )ע׳ במ״א כט״ש ברוך בר

 ועליו הרופא בנימן בר יהודה רבינו קרובו
 מזכיר ושם • יעלה מורי הלקט בשבלי כותב

 וקורא בנימן טהר״ר וקרובו בניסן מהר״ר אחיו
 אביגדור רבינו תשובות וטייתי שני אחי לו

 היהרבינו רבו וגם ־ ולקרוביו לו שכותב הכהן

 בנמוקי בהגהתו שתראה כסו מנחם רבי בר נתן
 משפטים ם׳ דוד פני בקונטרס הבאתיה רי״ד
 בזמן היה הלקט שבלי והרב • ע״ש ג׳ אות

מהרים



סז גדולים צ
 ואחיו שלהרשב״ץ בנו בן צמח מהר״ר ]יי[

 משו״ת ובעז יכין חיברו מהר״ש
:זכרוהו המבי״ט והרב ומרן

 וראה .ירוחם רבינו בם׳ דבריו מביא צמח. רב
 לי נראה והתבוננות החקירה דאחר חדש זה

 על וכונתם מבחוץ שכתבו גליון שזהו ההדיוט

 כמ״ש הרשב״ץ נכד ובעז יכין תשובת
 דחולין פ״ו עינים פתח הקטן •בספרי בעניותי

 ראיתי ועתה .דברים של שרשן בארך ע״ש
 רל״ה דף כ״ח נתיב אדם חלק ירוחם ברבינו

 והוא הרשב״ץ בן הר״ש כתב שם שכתוב ע*ד
 אווז רי״ד פי׳ בתשובותיו הרשכ״ש לשון
 תלמיד שהיה הרבה קדם ירוחם ורבינו .באות

 שאמרתי כמו ממהר ער וזה . ז״ל הרא״ש
 והרואה . בפנים והכניסוה הגהה איזה שהוא

 ומביא הרשב״ש אחר היה ירוחם ובינו כי סובר
 דהמצא הערה וזה .כן הדבר ואין .דבריו
 אצל בכ״י שהיו הקדמונים בספרים ימצא

 חרוש או דין איזה בגליון כתב והחכם החכמים
 הדפיסו הספר כשהדפיפו שנים כמה ואחר

 הקדוש בתלמוד גם אירע וכזה .בפני׳ הגליון
 אירע דוגמא ומעין .בצלאל רבינו וכט״ש

 פסקים. דרואים הרבנים תשובות במעתיקי
 הרב שם וחותמים וכותבים חתימות בלי

 י״ר בסי׳ רוכל אבקת בס׳ עשו וכן . המחבר
 *( הקדוש מרן שם התשובה בסוף שחתמו

 ששלחו? קורקוס מהר״י הרב תשובת והיא
 טילתא איסתייעא ולא עליה לכתוב למרן

 יו״ד במערכת וכטש״ל שם התשובה ונשארה
 תשובות כמה זוכר ואני קורקיס( מהר״י )עיי;

 מר דלאו לי ונתברר וכזאת כזאת שראיתי
 לטוטפות יהיו והמעיין . המעתיק אלא חתים

 טהראנ״ת בשו״ת ועיין .אלו דברים עיניו בין
אהלי ובשו״ת קפ״ו פי׳ ששון ומהר״א ק״ב סי׳

:שבת מהל׳ ם״ט ובכ״ט קכ״ם סי׳ תם

מערכת
 לקמן ועיין עמו וטרי ושקיל ברוך בד טהר״ם

 והרב . בח״ב( הלקש שכלי )ע׳ שי״ן במערכת
 בידם היו ביעקב עדות והרב לונזאנו די מהר״ם
 לו היו דל דמרן ידוע וכבר * כ״י הלקט שבלי

 ארחות ביח הלקט שבלי כ״י הספרים רוב
 הרשב״א ותשובות מועד אהל ב״ח חיים

 וקצת בהם וכיוצ׳ הריטב״א ותשובתו לאלפ״ם
:כ״י הכל הראשוני׳ מחידושי

 רב של בנו הראשון גאון צמח רב ]י[
 ורבי ריב׳יז משרש קין משרש גאק פלטוי

 תול״א שנת והיה ־ ׳,הגלגול כספר מב וכו׳ עקיבא
 ישן הדני אלדד ובספר . החמישי לאלף

 יש קדמוניות בשנים בקושטנדינא הנדפס
 אם שאלוהו אשר על גאון צמח רב ׳תשובות

 על שחולק במה הדני אלדד כדברי יעשו
 לעשרה מקובל שכך אמר והוא התלמוד
 .הגבורה מפי משה מפי יהושע מפי שבטים
ששכח לתלות שיש מעם בטוב להם והשיב

:ע״ש וכו׳ עליה דעדו מתרפתקי
 ממש כב״י מהרח״ו ליבינו סתרים במגילת ,וראייתי

 עישה היה זקנים במושב בהיותו גאון צמח שיב
 לאדם ויאמר מדגיש אדם ואי; לו ומשיבים בהקיץ שאלה

• וכו׳ וכך כך לשאול תשבח

 תשובתו מביא חיים בר צמח רבינו ]יא[
ט;״כ פ>/ ב״י ח״ב הרב

 הרב של רבו היה גרבוני צמח מחריר ]י־[
א׳׳ח כנה״ג כשיירי כ״כ כנה״ג

 ת״ו ירושלם בעה״ק ונקבר .ר״ס וסי׳ כ״א ■סי׳
 עם וטרי דשקיל גרבוני ישראל מה׳ בן והיה

 • גאלאנטי מהר״ם המוסמך והרב טהריק״ש

 טרבגי גדול רב צרפתי צמח מחריר ]יג[
כותב והיה שלפנינו בדורות תוניס

 חידושים וקצת והפוסקים הש״ס בגליוגי
 . מחדש הנדפס יוסף בגי בס' משמו נדפסו

 :בח״ב( יצסק זרע )ע׳ טי״ אות ץ/ מערכת כ״ןנח

: משבחיו קצת כתבתי
עכ״לד זו כןשאיןססיעה>משו׳ האמס ואין ־ הספר ראום מבלי ש*מפא אגב כסבמי זה :וזיל כסב צ״ח סימן ־״(ובב״ו

ק
 אשך דהוא הקורא בספר וכתב / מגרמיזא : בח״נ( ארוכים חיים )עיין קריפטן הרב ]א[

:כ״ד דף ביצה רש״י מזכיר אלעזר רבינו של זקנו קלוגימום רבינו }>[
רבינו 7 *



גדולים ק מערכת
 בספר מביא הבחור קלונימום רבינו 01

 ראשון חלק כ״י הלקט שבלי
: ק״ם שבלת

 ובינו של זקנו הזקן קלונימום רבינו 01
 בתשובה כתב כן . החסיד יהודה
4 עק״ב דף האגודה בספר

 לחכמה מצרף בספר מבואר יחוסו זשלשלת

: י״ד דף ,
 שכתבתי מה הקליחעיין אלעזר רבי קליר ,]ס[

סי׳ בא״ח ברכה מחזיק בס׳ בעניותי

: באר״ה ומשם קי״ב

 ק־ה • פליאה )עיי! אביגדור ן׳ קנה ר׳ ]י[
 : בח״ב( בינה

 הרא״ה תלמיד וידאל קרשקש הרב ש
 שתראה כמו חש״ס על חידושי׳ חיבר

 ע״ד י״א דף פ״ק ריש כתובות במקובצת
 לתחילת חידושיו ראיתי וידאל קרשקש רבינו

שרבינו כתבתי ולעיל * כ״י כתובות
 בכתובות. מחידושיו מביא במקובצת בצלאל
:ככ״י עצמם ז״ל הרב חידושי לידי ובאו

■0X40■

 כמ׳׳ש מנוח רבינו של רבו ראובן רבינו 01
. וכמש״ל כ״י מנוח ה״ד בפירוש
: מנוה( ימנו )עיין

 ספר חיבר ז״ל אשכנזי ראובן מהר״ר 01
 סיני שהיה ושמעתי ראובן מחנה

 תלמיד והיה ובקיאות בחריפות הרים ועוקר
 : בכ״י ס׳ לו ועוד • שבת תום׳ המחבר מהרב

 ס׳ )ע״ן חיים בר ראובן רבינו 01
:בח׳ב( הממיר י

 מעין ספר חיבר מזרחי ראובן מהחר 01
וקצת מלשונות גנים

 אהרן כמה״ר השלם החכם והמליץ י ׳דרושים
:הידוע ההקדמה עשה הוא המון

 הרב של אביו צור ן׳ ראובן מחריר 01
 היה צור ן' יעקב מהר״ד המפורסם

 מתנהג והיה הזקן אצבאן מרדכי מלמידמהרב
 עצמו על ומחמיר מאד בחסידות ראובן זזרב

 וידענו וכיוצא המאכל בענין גדולות זזומרות
:לו שאירע נפלא ענין

 בעלי מרבותינו אחד !רחביה רבינו י[1
: התוספות

 פני הרב אישפיריאל רפאל מהר״ר מ
 וטרי שקיל ס״ד סימן בח״ב משה

 .מטראני מהר״י הרב תלמיד והוא תשובתו יעל
 כמ״ש חנניה מה׳ אחיו בספר תשובות לו ויש

 ״׳ )ע״ן .בס״ד ה' אות חי״ת מערכת בח״א
: אישפיריאל( חנניה

 :היאכ׳ע( )עי׳ אשכנזי רפאל הרב 01

 בארחוב ק״ק מדייני רפאל מהר׳ר 01
 הרב הגאונים נכד ב״ד וראש

 חבור חיבר • הדש בית והרב מחוקק חלקת
 ואסוקי בפלפול ועירובין שבת בהל' נאה

 והוא .שבת תוספת ונקרא לדינא שמעתא
:ראובן מחנה בעל של רבו היה

 יגול )עיין מריבים רפאל מהר״ר ני[
5 בח״ב( מרבבה

 : בח״ב( הכהן ושב )עיין הכהן רפאל הניט 0י]

 תלמיד הוא מלובלין רפאל מחריר ניס
 כמה וטדי ושקיל כהן שפתי הרב

 מביא ק״י סימן ובי״ד חיי בני הרב עם זימני
 רפאל מהר״ר הרב תשובת חיי בני חרב שם

הנז׳■: מלובלין

 : בח״ב( לוי בן קול )עיין הלוי רפאל כמה׳ ]יג[

 מים )עיין ן מילדולא רפאל מהר״ר ניס
י בח״ב( רבים

 ד ב( ״8נ סלח סאה נורצי)ע״ן רפאל החכם ]עי[

 כ בסיב( רב הון )עיין נחמיאש רפאל מה׳ ]טז[

 פרי )עיין צרור שלמה רפאל טהריר נס
 כ בח׳ב( צדיק

 מצרים מרבני א׳ שלום רפואה מהר״ר ניס
 בתשובה וטרי ושקיל אמון ונא

 ועיין. . אזוביב אהרן הכולל הרב עם כ״י
:קכ״ג סי׳ בי״ד ברכה בשיורי

אחרון קונטרס
 בברייתוו/ והוזכר אבא רבי שמו רב ]א[

 ועמ״ש .ז״ל הגאונים קיבלו שכך
 :אנא( )עיין .י״ד אות אליף במערכת לעיל

רבותי



ר מערכת
 מיגש מהר״י על הרמב״ם כותב רבותי ]כ[

 משאלה פ״ה כמ״ש הרי״ף ורבו
 זה על יוחסין ס׳ הרב פקפק והרבה .ופקדון
 ע״ב קפ״ב דף מלאכי יד הרב החזיק ואחריו

 דור שנות זמנים סדר ולפי .דרשי זמנם וזמן
 רבינו תלמיד יהיה שהרמב״ם יתכן לא ודור
 דררך הסכים מלאכי יד והרב • מיגש ך יוסף

 מצאתי בעניי ואני .רבותי אותם קורא כבוד
 נא לך ,ה אות מ״ם מערכת בח״ב דבר פשר
 ז״ך אות מ״ם מערכת לעיל וכמ״ש . ראה

: הרמכ״ס( )עיין . ע״ש

 ב׳ הלכה סיף הנחנקין פ׳ בירושלמי אמרו ף□* ]ג[
 אבוה רבי אמר • הנשיא יהודה רבי הוא רבי

 ובמדרש ־ עכ״ל רבינו הוא הנשיא יודן רבי הוא רבי הוא
 משוס שהטעם ואפשר ־ מדיר רכינו לרבי קורא רנה

 הרקה רבינו כמ״ש רבה הושעיא רבי חיברו רבה דהמדרש
 רבי כשמזכיר ולהכי הקדוש רבינו מלמיד והוא ספרו ריש

 והוא ח״ב ועד בהשמטוס ועיין סמם רבינו לו קורא
 • בח״ב( רכה )עיין • ע״ב קל״ט רף חדש ח-א בשה׳ג

 חקר בהקדמתו חיים כע׳ן ז״ל מאגיז מהר״י והרב
 לרבי גס והיל׳ל רבן אומן קורץ הנשיאים דכל

 רבן שיקרא רצה לא מענושנוחו דרבי סימא וכי • רכן
 פ׳ כמ״ש גדול עניו שהיה אכיו רשכ״ג גס א'כ רכי אלא

 אמאי שועל כן ארי אחה כנו לרכי לו דאמר הפועלים
 הסליחה האדון ועם עכ״ד• רכי לקרוסו הו״ל רכן קראוהו

 כמכ מענומנומו ולכן וכתכה המשנה סידר הוא דרכי
 אינו אכיו כעד אכל • רכן כמקו• רכי עצמו הוא במשנה

 הוא ואדרבא . רבן ולא רבו ולקרותו ענוה לעשות רשאי
• לאביו לכבדו מחויב

 העשירי׳ מכבר שהיה בלקוטיודטעסרבי מהרי״ל וכתב
 העשירי׳• לכבד הכל יעשו וכן יראו שממנו היינו

 שמכבדין נמצא כשיכבדוהו וא*כ גדול עשיר היה והוא
• ע״ש מורתו מפני ולא עשיר שהוא בשביל אומו

 סדרי ת׳ר קיצר דרבי הגמרא בכללי מרן דכמב וד)ז
 דבמחזור בעניותי כמבמי ואני ־ ששה ועשאן משנה *

 הס ושמאי דהלל כסוב גאון שרירי רב ובמשובח ויטרי
 הכרימוח ודברי • פשה ועשאוס משנה סדרי מ״ר שקצרו
 הקדו׳ בספר כסב וכן • כן לפרשם יש מרן עלייהו יסמין

 והלל סדרים ת״ר היו ושמאי הלל דעד ע״ב פ׳א דף קנה
 ועמ׳ש ־ ע״ש סדרים ששה על והעמידום קצרום ושמאי
־ בס״ד י״ד דף על חגיגה עיניס כפמח בעניי אני

 וראיתי • שבע״פ מורה לכתוב רשות ניחן בימיו לבי
 והם י קרי רבי ־ סורתי רבי לו אכמוב בפי רמז

 משז׳ל וידוע שבע״פ־ מורה יכתוב שרבי רמז רבי אומיוח
 • לבר לישראל שתהיה כדי שבע״פ מורה נכמבה שלא

 ניחן בשלהס טרודים שהס שבזמן פירש סמ׳ג וכהקדמם
 לרמוז אפשר הדל ולי • שבע״ם לחורה לכומבה רשוח

 הרוב שהיא שבע״ם מורה שהיא סורמי רובי לו אכמוב
• קצרמי כי ודוק ־ לישראל ומשאר נחשבו זר במו בזמן

סח גדולים
 .חדי״ף על כותבהרמב״ן הגדול רבינו ]י[

 • חרמב״ן על בן נותב והריטב״א
: ליאון די ומהר״י אבוהב מהר״י על ומרן
 מחר״י על יוסף בבית מרן כותב הגדול רבינו

 דוביה רבה דחוה ושמעתי . אבוהב
 ע״ד הגדול רבינו קוראו ולכן רב בי מהר״י

 הרמב״ן על הגדול רבינו הריטב״א שכותב
 רבו והרמב״ן הרא״ה תלמיד היה שהריטב״א

 וזאת . הגדול רבינו כותב ולכן הוא״ה של
 מהר״י על הגדול רבינו לכתוב ב״י לסרן היתה

 היהחבירו ליאון די מהר״י הרב ויען .אבוהב
 מחר״י ג״כ שלמד ואפשר .אבוהב מהר״י של
 כותב ליאון די למהר״י גם לכן .ממנו רב בי

:הגדול ובינו מרן עליו

 הביא ע״ח סי׳ במ*ג הרשב״ץ המורים גדול רבנית ]ה[
 • המוס׳ לקושיה מירון אחח רבניה משס

 לפרישה בהקדמתו סמ״ע הגאון של בנו יוזפא ומהר״ר
 בירן זרע ובספר ־ אמו הרבנית שחידשה דינים שני מביא

 זכרון רז״ל.והרכ מאמר פירוש הרבניח לו דשאלה כסב ח״ג
 ע*ש* הרבני׳ מןהאשה ופיי״ש פשטי׳ הביא בדרושי׳ יוסף

ל״ה דף כרימוס בספר שמשון רבינו להגאון ראימי ןי)זן
 נזנרת אפה וז״למצינו שכמב אמשטרדם דפוס ע״ג 1

 דבבא פ״א דכלים כתוספמא התנאים עם חונקת בבריימא
 להמצא בעלמא לחדוש אן מהכוונה יצאתי וכו׳ מציעא

 בעקבוס הלכתי בעניי אני גם עכ״ל• הסנאים בגבול אשה
• במחברים שנזכרו לחידוש הגאון

 באותו מקום באותו ז״ל הגאון שזכר בתוספתא כי ודע
 ברוריא שהיא מוצא אחה שס. אשה באושה פר״ק

 ושס • מאיר דרבי ודביחהו חרדיון בן מנינא דרבי ברחיה
 כמ״ש אביה עם חולקת היא פ״ד ב״ק דכליס בסוספתא

 עלה אממר סיב דף ובפסחים כריתות• בספר שם בהגה״ה
 ביומא רכוואחא מאה ממלת פמעחא מאה הלה דהוותגמרא

 סלמידא בההוא בטשא נ״ג דף ובערובין ־ דסתוומא

• פסוק ודרשה

 פ״ק דאמרינן לעולמים היה וכבר חדש כל אין ואולם
 דף בכתרא ואמרו • נביאות שבע דהיו דמגילה

 רבי דאמר ומאי • דרשניות חכמניוח צלפחד דבנות קייט
 לאשה מכמה אין ס״ו דף ביומא חכמה לאשה אליעזר

 היינו יסוטה פ״ג כירושלמי איתי׳ עוכדא והאי בפלן אלא
 אפי׳ דמיעוטא ולמיעוטא הוו הכי דנשי דרוכא דרובא
 כל דסבר לטעמיה אליעזר דרכי ותו ־ חיישינן לא לר״מ

 בירושלמי החס וכמ״ש • וכו׳ כאלו תורה בתו אה המלמד
 האשה ואל עבד ושפיר • לנשים ימסרו ואל ד׳ס ישרפו

 בעניי אני מיש ועיין • כפלן אלא לאשה מכמה אין אמר

• ע״ש ד׳ סי׳ עין סוב כקונטרס

 סס״ך במערכת לעיל עין סבוראי רבנן ]י[
: כקו״א( סבוראי )עיין

סחר״ר



גדולים ש מערכת
ש

 )עיי! אמשטרדם אבדק״ק שאול מהדיר ]א[
. העשל( מה׳ מניין . בח״ב אריאל כנין

 נמ״ב(: אורות טל ייןדוה" בר שאול הרב ]>[

 גבעה )עיין מורטירא הלוי שאול מהר״ר 0]
: בח״ב( שאול

 העשל(: מ׳ )עי׳ יקיאקא רב שאול מהר״ר ]י[

 ומי בחרו יחיד שידירו שאול מהר״ר ]ה[
 צרור מהר״ש הרב כ״ב .מורה כמוהו

:ח׳ סי׳ ח־ד כתשב״ץ
 וייל מהר״י הרב הזכירו שבתי מהר׳יר ]ו[

 ומור״ם .ס' ,סי בדינין תשובותיו בם'
 ט״ם יש אך הביאו? נ״ג סי׳ בא״ח משה בדרכי

 כתוב הב״י שסביב והקצר הארוך שבד״מא״ח
 וכ״ב זצ״ל ט״ס !הוא שבתי חיים מה׳ וב׳׳כ
הגז׳ וייל מהר״י בדיני שהוא כמו שבתי מה׳

 :משה בדרכי סור״ם הרב העתיק שממנו
שמואל מ׳ )עיין נארמיזאן שבתי הרב ש

: גארמיזאן( 1

 שלום נהר )עיין ועטורה שבתי מהר׳ר }״[
: בח׳יב(

 סרכק תלמיד יונה שבתי מהר״ר ]ט[
 ביטון די ומהר״א ששון מהר״א תלתא

 . ומהרח״ש מהוש״ח בזמן עזרא ן׳ ומהר״י
 מגיד .חבורים שני כלו ירוחם רבינו על חיבר

 על מישרים מגיד .וחוד■ אדם חלק זה לאדם
 להרב: למורא שי ונדפס .ונאבדו מישרי׳ חלק

 בן ווילנא מק״ק הכהן שבתי מהר־ר ש
 מה׳ הגאון תלמיד מאיר מה׳ הגאון

 שפתי חיבי . קראקא מק״ק אב״ד יהושע
 ח״מ ש־׳ך וחיבר *בקדש שנת ונדפס י״ד בהן

 גבורות וס׳ כהן תקפו ום׳ הכסף נקידות וספר
 בספרי כתבתי לפעמים אומר ובש־׳ך .אנשים

 וכדטוכח והב״י הטור על חיבור שהי״ל נראה

 ע״ב כ״ה דף בביצה יהושע פני הרב מדברי
 ועלה . ח׳ ס״ק ט״ל סימן י״ד בש״ך ועיין

 י״ד ש״ך ובסוף .שנה למ״ב הגיע ולא לשמים
 על גדול חיבור לחרב לו שהי׳ המגיה כתב

 הרב הכמת גדולת ותוקף . והפוסקים התלמוד
)ע״ו . מתורתו נפלאות דובבות שפתותי״ו

:בה״ב( כהן שפסי

בעיר רב הי׳ נאוואוי שבתי מהר״ר ]יא[

 דוד פהר״ר הגדול הרב בזמן והיה רושיד
 תשובות כמה לו ויש ורדים גנת והרב גרשון

 שערי ובס׳ משה משאת ובם׳ ורדים גנת בס׳
 ספר ראיתי ואני זיין מהר״י להרב כ״י ישועה

וספר והאיכות חכמות גדול כיי תשובותיו
:מי דרשותיו

 חסן עמנואל במה׳ שבתי מהדיר ניע[
:כח״ב( ישועום חסן )עיין

 מסימפונט הריי בן שילה רבינו ניג[
לדק(: מלכי נר יצחק רבינו )עיי׳

 :במ״ב( אבשלום יד )עיין שלום מהר״ר ]יד[

 :עהרי״ל( )עיין יעאמו עלו□ מהר־ר ]טי[

תלמיד בדורו גדול שבנא שלום מה׳ ]עז[
 מה׳ הרב ותלמידי . פולאק יעקב ,מה

 חיים מים ויכוח ה״ה ומהר״ח מור״ם שכנא
 ובן .החטאת תורת בי״דעל מור״ם על השגות

 עם וטרי שקיל ישראל מה׳ ז*ל שכנא מה׳
 כמ׳ ישיאל מה׳ )עיין דין״ מערכת כמש״ל פור״ם

 קדוש אחד זלה״ה שרעבי שלום מה׳ ניז[
 הי״ל וכמעט מופלא מקובל בדורנו

 זצ״ל האר״י רבינו הקדמות שהוא חיים עץ ם׳
 על בהקדמות ובקי פה על ז״ל הרמ״ם בסדר

 כוונו' העמיד וחכמתו בקיאותו ובדוב מתכונתן
 וכתב .והלכתן כסדרן בוריין על ז״ל האר״י

 ולפרש לברר הנהר רחובות שמו גדול קונטרס
 .וטעמן נימוקן ורומן עומקן היטב ההקדמות

 ובכל .זיל האר״י רבינו בונות כל מכוין והיה
 האר״י רבינו בסדר חצות תקרן אחר לילה
 היה . כמשפט לאה ותקון רחל תקון זצ״ל
בשער זצ׳־ל האר״י יבינו כמ״ש יחודים מיחד

: הקדש רוח
 בשו״ת מזכירו אבםבא* שלמה מה׳ ]יח[

 מזכירו חרדים ספר והרב סהריט״ט
 סי' רוכל אבקת בשו״ת תשובה לו ויש לשבח
 רוכל אבקת בס׳ שם הרבנים עם והתום קס״א

 ■אל שם משפט• בשרת והוזכר . פי׳קכ״ד
 . חייא מעשה ובם' אלשיך מהר״ם ושו״ת

 מהר״א עלוי ואפטר הבש״ן שנת נפשיה ונח
 בספרו כמ׳ש מהרש״׳ל של חתנו לאנייאדו

:קנ״ח דף אברהם מגן
 ן׳ אברהם בן שלמה )רבינו הרשביא ]יע[

 עהימ״ו )כסע ,מברצלונה אדרת(
זליל



סט גדולים ש מערכת
 וכמת ור״ע וריב׳ז עקכיא משרש קין משרש שהית זצ׳ל

 הרמב״ן תלמיד והוא עיש־ ואמוראים מ;איס נביאים
בר והוא אברהם כר יצחק ורבינו יוגה ורביגו

:דהרא״ה פלוגתיה
 אסטעאל אברהם רביגו תלמידיו ומגדולי

 ירוחם רביגו שמזכיר הכהן דוד ורביע
 בחיי ורביע הצרורות בעל דוד בר דדים ורביגו

: והריטב״א המפרש
 וזאת התלמוד על חידושים חיבר הרשב״א

כרכו׳ חידושי בויעציא נדפסו לפנים
 :להרמב״ן ובתרא להרשב״א חולין עטין
 סי' בתשובותיו אנעל ברוך מה׳ לחרב וראיתי

 הס כן גם בתרא דחידושי דקבל שנתב ט״ו
 הרשכ״א מתשובות ורמי ומקשי להרשב״א

 למדין דאין אומר בעניי ואני .בתרא לחידושי
 להרמב״ן הם בתרא חידושי זו.כי קבלה מדברי
 הפוסקים ובל נ״ו סי׳ בח״ג מהריכ״ל וכט״ש

 אין כשמש ברור דבר וזה .ובתראי קמאי
 בידינו דיש ותו . ע״ז ראיות להביא צורך

 יונה רביע וגם .כ״י לבתרא הרשב״א חידושי
 טייתו כ״י בחידושיהם והריטב״א והרשכ״א

 ואין .הרמב״ן בשם הנז׳ החידושים מדברי
 הרשב״א שיטות שבע ונדפסו .בזה להאריך

 סוכה חידושי אך .ובאשכנז בקושטאנדינא
 ככתוב טהריטב״א הם קרבנה אל באו אשר

 כפופת הנזכר ובחידושי׳ .בתחילתה כדפוס
 סוכה מחידושי לשונות וכמה הרשב״א. מזכיר

 וז״ם: הריטב״א משם חיים בארחות הביאם הנז'
הם שם אשר להרשב״א ר״ה חידוש* כי ודע

 חומש והם חרשב״א מחידושי קיצור
 להרשב״א ר״ה חידושי אתנו ויש מהחידושים

 קדושין חידושי נדפסו גם .בטלוא.יתם כ״י
 ראיתי וכבר .להרשב״א נדה וקצת ושבועות

 ובכלל מסכתות קצת על כ״י הרשב״א חידושי
חידושי נדפסו ומקרוב . מנחות מסכת על

לכתובות: הרשב״א
 נדפסו וכבר לאלפים תשובות חיבר הרשב״א

 אדם תולדות וספר מתשובותיו ח״א
 המיוחסות נדפסו ח״ב.גם האחרונים לו וקורין

 להרטב״ץ המיוחסות התשובות ונודע דהרמבין׳
 בהקדמתו יוסף בית מרן וכמ״ש מהרשב״א הם

 בתשובותיו איסקאפה טהר״י הרב על וק״ק
 מתשו׳ דהקשה ב׳ דף ריש בפפד״א הנדפסות

 הרב שב׳ הרמב״ן לדברי שבמיוחסות הרמב״ן
 הרשב״א כדעת כתב דבתשובה .בשמו הנמקי

 ולא .הרמב״ן של בשמו הנמקי הרב מ״ש הפך
 :הרשב״א תורת הם המיוחסות דהתשו׳ זכר

 אגב בפלפולייהו דטרידי אגב גדולים והרבה

 הס הרמב״ן דתשוכות מזה זכרו לא שטפייהו
 בהקדמתו מרן שהודיענו וכמו מהרשכ״א

 על העירותי בעניי אני וכבר . יוסף לבית
 ראיתי הצעיר ואני . מקומות בכמה הגדולים
 נאה בסדר טסודרים כ״י חרשב״א תשובות
 קובצים שני ראיתי ועוד . וסימנים בכללים

 המערב בארץ כי ושמעתי הרשב״א. מתשובות
 יתר גדול הרשב״א מתשו׳ הבתים ספר נמצא
 הרשב״א תשו׳ הרבה מביא בב״י ומרן .מאד

 תשובות שכמה ידוע גם . בדפוס דליתנהו
 לאחרוני היתד. וזאת מאד בקיצור הם כח״א
 בתשו׳ מהנדזין באר״ש הם נבוכים זמנינו

בצביונן כהוייתן דברים ראו לא כי הרשב״א
:ובקומתן

 והקצר הארוך הבית תורת חיבר הרשב״א
 משמרת ספר וחיבר . בדפוס ושניהם

 בספר שהשיגו הרא״ה השגות להשיב הבית
 משמרת ומתוך . הבית תורת על הבית בדק

 : להדשב״א המקנא לרב הוא כי מובן הבית
 פשט עצמו הרשכ״א כי קא• קושטא ואולם

 שמיר׳ לשומרו ביתו ונועל ידו את הבית בעל
 ורדים גנת הרב וכ״כ . נפי״ש יטו״ר מעליא

 בידינו קבלה וז״ל א׳ סימן סוף ד׳ כלל י״ד
 .עכ״ל חיברו הרשב״א הבית משמרת דספר

 בתשו׳ מבואר שהדבר קבלה לדברי צורך ואין
 הדומה ומן וז״ל רס״א סי׳ ח״א עצמו הרשב״א

 וכו" הבית במשמרת שכתבתי מה דאית לא
 כנה״ג והרב . ע״א כ״ג דף ובמשמרת ע״ש

 מהר״ש על בזה השיג ק״ז סי׳ י״ד בתשובה
 על ועמד מלאכי יד נדפס רב זמן ואחר .גאון

 ט״ז: סימן י״ד יהושע פני בשו״ת ועיין .זה כל
 אותו ראה לא מרן הדשב״א של הבית משמרת

 והרב .י״א סי׳ י״ד יהושע פני הרב שו״ת
 ט״חכתבדטרן אות הגהב״י נ״ו סי׳ כנה״גי״ד

אבל .ע״ש להרא״ה הבית בדק ראה לא ב״י
 :ראוהו וב״ח ופרישה טהרש״ל

שכתב י״ד ש״ע על מגדים פרי לחרב וראיתי
 סימן ובתשו׳ וז״ל וכתב כן בהקדמתו

רס״א



גדולים ש מערכת
 דבמשמרת יהונתן רבינו לרב כן כתב דס״א
 לא וכעת וכו׳ דשה ממקום פי׳ כתב הבית

 הוא שכן כתבתי לעיל וכבר . עכ״ל מצאתיו
 זו התשובה מ״ש וגם . כ״ג דף במשמרת

 שהיא שיטפיה אגב הוא יהונתן ר׳ לרב השיב
 ובתשובת . לנדבונה וזו רס״ב סי׳ תשובת

 בדק דברי על האריך שס״ג ׳,ם ח״ג הרשב״א
 במשמרת כתב שלא שם ורמז כ״ב דף הבית

 אשר הבטלה דברי פשיטות ולרוב וז״ל ע״ז
 .עש״ב וכו׳ דיו בה לשפוך ראיתי לא שם
 מאד קיצר שם דבמשמרת הרואה יראה וכן

 ובתשובה .ויבן יראה טעמיו על והעומד וכתב
 מנרבונא". השואל כלפי יותר פירש הנז׳

 מח״א רס״א דפי' עצמו השואל דהוא ואפשר
 והשואל אהדדי פסיכי הבית בתורת דהענינים

: כמש״ל נדבונא מעיר היה שם
 עירובין בדיני הקדש עבודת חיבר הרשב״א

 נתפשט לא אך בדפוס והוא וי״ט
 בסוף המופלא הרב מורנו כמ״ש מקרוב אלא
 הראשונים ובחידושי . ח״א כהונה בתי

 משם נראה רקח מעשה ספר בריש המועתקים
 באורך כתב ועירובין שבת בדיני דהרשב״א

 ואו״ה וטרפיות שחיטה בדיני עשה כאשר
 בדיני עשה וכן הארוך הבית תורת שחיבר וכו׳

 מתשובות נראה וכן ויו״ט ועירובין שבת
 וכן . רס״ה סי׳ מעתה חדשות ג חי׳ הרשב״א

 כ״ד דף סוף לי״ט מקובצת בשיטה ראיתי

 בעבודת הרשב״א כמ״ש שכתב מהש״ס
 בתשובה הדשב״א וכ״ב . הארוך הקדש

 בראיות זה כתבתי וכבר • קנ״ב סי׳ במיוחסות
 עבודת דספר ולמדנו . מועד בית בסוף

 הבית תורת כמו הקצר הוא שבידינו הקדש
:בעליל נראה לא והארוך .הקצר

 רוקה מעשה בראש אשר מחידושים והנה
 אגב הקדש מעבודת שהארוך נראה

 : הביתע״ש תורת אותו קורק א שימם
 מם׳ מביא מ״ד ם׳ ופרח כפתור בספר כי ודע

 אני ועיימ״ש .צדקה בענק הבית תורת
 : י״ט סי' בח״ב שאל חיים בקונטרס בעניי

 קצת והביא ההגדות על פי׳ חיבר הרשב״א
. יעקב בעין הכותב הרב ממנו

 יד לו דהיה יראה מקומות בקצת ומתשובותיו
 מהרשב״א כ״י קונטרס איזה וראיתי .בקבלה

 את נודע וכבר .נמרק בהעלם אך האמת ע״ד
 וכתב . הרשב״א הכמת גדולת תוקף כל

 מחשב הי׳ טאיטאצק מהר״י שרבו מהרשד״ם
:הפוסקים רוב נגד הרשב״א סברת

 דהרשב״א כ׳ י״ג סי׳ בא״ח כנה״ג שיירי הרב
 השיגו וכבר . ברוך ב• ממהר״ם קשיש

 שם כתבתי בעניי ואני .שם אהרן יד הרב
 מסדר הנראה דלפי יוסף ברכי הקטן בספרי
 פטירת אחרי ימים האריך הרשב״א זמנים

 דבפטירת דהגם האמת הוא וכן . ע״ש מהר״ם
 הדברו׳ לכל מ״מ זמן באיזה דעות יש מהר״ם

 מהר״ם ענין אירע ובימיו ימי׳ האריך הרשב״א
 י״ו סי׳ כ׳ כלל הרא״ש ומתשו׳ . ופטירתו

 לו כתב בספרד הרא״ש שבהיות נראה
 תרפ״ט סי׳ הרשב״א בתשו׳ גם . הרשב״א

 שהעיד דרבנים מגדולי מאחד שמעתי כתב
 . עיש וכו׳ מרוטנבורק מאיר ר׳ הרב משם

 שיירי הרב ש םי׳׳ כ למימר ליכא זו ובתשובה
 שאינה ר״ט סי׳ שבמיוחסות התשובה על

 בשם הביאוה זו תשובה כי . מהרשב״א
 לי וכמדומה . והרדב״ז הרשב״ק הרשב״א

 הרבנים מגדולי מא׳ שמעתי הרשב״א שמ״ש
 משם בפסקיו הביא שכן הרא״ש על כיון

י להאריך ואין .מהר״ם
 מסונפלייר אברהם בן שלמה רבינו ]־[

 : מגירונדא( החסיד יונה דבינו )עיין

 בח״ב( הטוב שמן )עיין אוהב שלמה מה׳ ]=א[

 טעמי )עיין אוליוירה די שלמה מה׳ ]־=[
:במ״ב( הטעמים

 המפולפל הרב אלגאזי שלמה מה׳ ]כג[
 שיגוביא די יוסף הרב של נכדו

 והיה . ברוסא מרבני גאנסו יוסף הרב תלמיד
 מה׳ הרב בזמן והיה אהרן בני הרב של חמיו

 והרב בוטון די ומהר״ם ומהרימ״ט באסן יחיאל

 כנסת והרב אישקאפא מהר״י והרב משה פני
 אזן למשמע והלא . דורם ורבני הנתלה
 בעיון והתבודדותו ז״ל מהרב נפלאות ששמע

 סימן שמתי הצעיד ואני .הרבה ספרים וחיבר
 הרב ספרי ר״ת כי .זלה״ה וכנוייו שמו לספריו

 בדרך זלה״ה ומשפחתו הטוב שמו ר״ת הוא
 סתרים. לחם . שלמה שמע :ר״ת שלמה .זה

 ר״ת: י ז א נ ל א .רבה המון .ספרים מעלפת
.הלכות נופי .לעינים )תאוה( . עולם אהבת

אפריון



ש מערכת
 . שמועה יבין . שיבה זהב .שלמה אפריון

 ת( י ר ו ל )ק . שלמה זקנת :ר״ת ה ״ ה ל ז
 . ישנים בשפתי הגהות .אלי הליכות .לעין

 לאיזמיר והזר ירושלים לעה״ק הרב ועלה
 ירושלים לעה״ק וחזר הלכות גופי להדפיס

 מופת החסיד הרב ונכדו .ככוד מנוחתו והיתד.
 מצרי׳והאריך בארץ רב אלגאזי מהד״ש דורנו
 חרב נכדו ובן שנה לתשעים קרוב ימים

 מהדיי ירושלים בעה״ק ור״מ אב״ד החסיד
 שארית . יעקב שמע המחבר הרב אלגאזי

 לו ועוד . ליעקב אמת . יעקב נאות .יעקב
:זלה״ה הרבה חיבורים

 מהר״ש קשישא מר החסיד הרב ]כי[
 היה הדור גדול אלגאזי

 הרב מורנו בזמן ת״ו ירושלים עה״ק מדייני
 כמ״ש פדה הרב תלמיד והיה יצחקי טהר״א
 סילוא( די חזקיה ,מ )עיין חי״ת במערכת בנדפס
 שנה.ובתחל׳ מ״ה מצרים בארץ רב היה ואח״ב

 הכהן מעלי ט׳בנימן הרבנים בחברת רב הי׳
 למעלה לבדו רב הי' ואה*כ . זיין ומהר״י

 סשו״ת כ״י חבוריו וראיתי . שנה מעשרים
 גדול אפוטרופוס והיה .הרטב״ם ולשונות

 שיעור אלא השאיר לא פטירתו ואחר לעניים
 על בירך זרע הרב שכתב ע״ד להרבנית כתובה

 ע״ש שמואל בית והרב תי״ט והרב ב״ח הרב
 וצנועי׳ לעניים הי׳מחלק כמעט רובה והכנסתו

 להפליא הי׳ בתורה ושקידתו וחסידותו .ות״ח
 קרוב וחי .אמותיו בד׳ נסתכל שלא וכמעט

 תקי״ג בשנת הצעיר ואני . שנה לתשעים
 והרב . אחדים ימים שכינה פני לקבל זכיתי

 אלגאזי מהר״ש הגדול הרב של בנו בן הי׳
 אחיו הנזכר הרב והיה .וכו׳ שטועה יבין בעל

 מהרח״א וקדיש עיר הגדול הרב של מאמו
 קדישי אחי תרי והגי .וכו׳ החיים עץ בעל

 קום יצא הארץ בכל עולים אלהים מלאכי

 :זי״ע עניניהם ורבו בשמים נשמעים ודבריהם
מרבנים אלפראנגי שלמה מהר״ר ]מ[

 מצרים בארץ אשר הקדמונים
 רבעו )עיין כ״א אות ם*ם מערכת בנדפס כמ״ש

 טהריק״ש בזמן הזה הרב והי׳ סודרוס( בר לאיר
 בדין ומחטט מדקדק והי' תשובות ס׳ וחיבר

 חלק ריש ורדים גנת הרב כמ״ש בתשובותיו

ע ■ גדולים
 כ״י מתשובה בנדפס שהבאתי והלשון . א״ה

 הנזכר שתשובתו ראיתי עתה הנזכר להרב
 7סי מחדש הנדפסות מהדיק״ש בתשו׳ נדפסה

: קל״אעיש
 הרמ״ק של רבו אלקבץ הלוי מהר״ש ]כו[

 השבועו׳ חג בליל מון עם ונמצא
 של״ה-וחיבר הרב שהביא בכתב כמ״ש הידועה

 אלשיך שמהר״ם ובזמן רפ״ט. שנת הלוי מנות
 אלקבץ מהר״ש הי׳חי עדיין שנה ששים בן הי׳

 גנת הובאה בתשובה אריפול מהר״י כמ״ש
:ח׳ סי׳ ג׳ כלל י״ד ורדים

 הרמ״ק של וגיסו רבו אלקבץ בן מהר״ש
 חיבר .טאיטאצק מהר״י הרב תלמיד

 אהבים אילת לעיל. שכתבתי הלוי מנות מלבד
 ואלו . רות על ישי שרש .השירים שיר על

 ז״ל לחרב הלוי ברית לידי בא ועוד .נדפסו
 לתלמידיו שחיבר עדה ההגדה פי׳ ובו כ״י

 הלוי ברית הס׳ וקרא באנדרנופלא החכמים
 ובר אנדונופלא חכמי עם הברית את כרת כי

 ויראו בקבלה נוראות מהקדמות קונטרס ג״כ
 לא״י נוסע שהיה ממנו ויזכרו הזה הברית ספר
 חיבור ה׳ בית וחיבר .לבינם בינו לאות והי׳

 בסוד שלשלמה מטתו .האמת בחכמת הגדול

 הדורות סדר וכתב .אהבה עבותות .הזיווג
 ז״ל מהרב כ״י קונטרס בידו דיש ע״א קע״ד דף

 ויעש בם׳ בראשית פרשת הזהר מאמר כבאור
 לסרן ז״ל הרב שהשיב הגדולים המאורות שני

 הנזכר מהספר מזכיר ושם ז״ל קארו מהר״י
:להושע ,ופירושו

 מרבני א׳ רב אמאריטיו שלמה מה׳ ]״[
 החסיד הרב של חבירו שאלוניקי

 שלמה כרם שרת חיבר קובו יוסף מהר״ר
 חיים תויה בשו״ת הכרם עוללות וקונטרס

 דרושים שלמה פני וספר ח״ג למהרח״ש
.חלקים נ׳ משה דבר חיבר הרב ובנו נחמדים

 :משה יד וספר חלקים ב׳ למשה הלכה
 מדרשי חיבר אסתרוק שלמה מה׳ ]כ"[

 . החומש על כ״י וראיתיו התורה
 הקדוש שחיבר התורה מדרשי בתחילתו וכתוב

 נושן ישן ספר והוא .זק״ל אנשלמהאסתרוק
 .רמ״ו שנת במנטובה שהועתק שם וכתוב
 בכמה זה ע״ד לרוב תמצא כן אנשלמה וט״ש
 שלאדם ונראה . הריב״ש בתשובת שמות

גדול



גדולים ש * מערכת
 שהם א׳ אותיות שמו קודם מוסיפין גדול

 שלמה אדון יאמר באלו אדון וסוף תחילת
׳. שמות בשאר וכיוצא

 ברכות )עיין אשכנזי שלמה ןפט[מהר״ר
 : בח״ב( המשכה מרכבת .האיץ חוג . בחשבון

ליפיי גדולי )עיין הבבלי שלמה רבינו ]ל[
: גיוי׳א( , ן .

 ומשורר מדקדק גבירול שלמה רבינו ]לא[
 מופלא מאמר חיבר הרבה ותוכ״ן

 פיוטי׳ וכמה אזהרות וחיבר מלכות כתר וקראו
 מד׳ שקולה / שירה מחברת וארג • גחמדים

 בספר הראב״ע הזכירה בדקדוק חרוזים מאות
 והיה י מחירה כסף ישקר דלא וכתב מאזנים
 ן׳ מהר״י רבעו בימי אנדלופי מאלקה ממדינת

 ערכי בל׳ הנפש מדות ספר וחיבר • מינש
 ובריש ־ הקדש בלשון תבון ן׳ הר״י והעתיקו
 במאוד היה מענה לבי שמור שמו חתם אזהרות

 שלמה ר״ת הישרים דבריו ומנה האל ירא נענה
 בצל/ המתחילים ל״ת חרוזי ובריש ־ יהודה בן

 באותיות שמו חתם ,צאי / יקרים , כתובים
 וברשות באתב״ש• שלמה החרוזים ראשי
 ראשי בסופו חזקי ארוממך עבודה לסדר

:גבירול שלמה אותיות הם החרוזים

 תשו׳ לו יש חידארה שלמה מהר״ר לב[1
 :כ״י אנשים זרע בם׳

 הרב בזמן חסון ן׳ שלמה מהר־ר ]לג[
 שלמה בית ונדפס יונה שבתי

 : ישרים משפטים שו״תבס׳ ועוד מתשובותיו
 , מסרקסטה יוסף רבי בן שלמה ר׳ ]לי[

: בח״ב( המשנה פירוש )עיין

 יצהמי שלמה רבינר היא רש׳י ]ליי[
 יצחק; רבעו לאביו כנוי והוא

 ודלא • אביו מפירושי רש״י מזכיר ע״א ובמס׳
 אוריין בר חוה לא אביו יצחק דרבי שכתב כמי

 א״ד פתח התורה על בפירש״י לחכי ואמטו
 כתיב מה מפני לו שאמר אביו להזכיר יצחק

 צריך היה לא יצחק א״ר כתב ורש״י בראשית
 אשר והטיבו • מהחדש אלא התורה להתחיל

 היה דלא ניהו דאיהו הזה הכותב על דברו
 פתח דאלו , מהחדש אלא להתחיל צריך

 החדש בם׳ בי-לקיט מוצא היה שם בהחדש
 • רש״י שהביאו כמו יצחק ר׳ בשם זה מאמר
 א״ר איתא ע״ב ט״ל דף בא ם׳ הקדוש זבזהר

 אלא אוריתא למכתב צריך היה לא יצחק
 ותו ־ התם דמשני מאי ועיין , הזה מהחדש

:כמדובר חוה אוריין בר דרש״י דאבוה
 נושן ישן בקונטרס כתוב מצאתי / רש״י

 לרמוז יו״ד והוסיפו רש״י שקראוהו
 וכן ־ ר״ש לומר שלא כדי יצחק ר׳ אביו שם

 משאנץ הש״ר שמשון רבינו על לכתוב נזהרו
 עכמ״ך ר״ש לכתוב שלא כדי מקוצי הש״ר וכן

 סמ״ג• על הוא מקוצי השר דמ״ש קבלנו ואנו
 שמכנה קדמון כספר שראיתי נהירנא גם

 סמ״ג בקצור וכ״כ ירחי שלמה רבינו לרש״י
 מתחלה אביו או שרש״י ונראה ־ ע״ב ל״ח דף

 בסדר וכ״כ ־. ירחי ליה קרי ומשו״ה וניל מל היה
 ובתשו׳ ־ יצחק בר ירחי שלמה רבינו הדורות

שלמה חותם הלקט בשבלי המובאות דש״י
: יצחק בר

 כ״כ הסנדלר יוחנן ר׳ התנא מגזע היה רש״י
 כתוב שכך ע״ד קס״ט דף הדורות סדר

־ שלו ביחוס
ורבינו יקר כר יעקב רבינו תלמיד רש״י

 כ״כ י רגמ״ה תלמיד יקי בר יעקב
 רש״י והיה י מ״ז דף כ״י גיטין שאנץ בתום׳
 במערכת כמש״ל הלוי יצחק רבעו תלמיד

 : כו׳( רבו הלוי יצחק רנינו )עיין היו״ד
שמעיה ורבעו :רשב״ם רש״י תלמידי ומגדולי

 יצחק ורבינו בנותיו בגי מדות מפרש
 שמריה ורבינו שמחה ורבינו הלוי אשר בר

 בעלי ורבותינו • בונבורק שמואל ורבינו
.חלציו מיוצאי התוספות

 כחב ממש ידו מכחב כ״י זל״ל מהרח״ו ספרי ובמגילת
 בתו לבן כחלום בא מותו לאחר ז״ל שלמה רבנא וז״ל

 שלמה אני א״ל אתה מי לר אמר ז״ל והקילו שמואל רכנא
 שם קריאת ממני ותלמוד כפין כנקיון ורחץ קום זקנן

 אצלו וישב פשה וכן ־ מזה חוץ למדתין הכל כי הנעלם
 הפירוש תבין לו ואמר וכו' ולמדו ראהו לא אבל בממשות

 קדושתו ולמד ולא לעכבעכ״ל• עוד רשות לי אין כי בטוב
 דשקיל עד ללמדו חי בעודנו הן רלה שלא גדולתו וס־קף
 ג להארין ואין לזה ראוי דרשכ״ם כעוה-ב וידע רשוהא

ומהדורא בתלמוד מהדורו' שלשה עשה רש״י
 מאד ודקדק • שבידינו זו היא שלישית

 * אות בשינוי חידושים כמה שרמז בלשונו
 צרפתה פירושי כל אמרו אחריו והבאים
 ובן דת״א מפרש״ן חוץ לאשפתא השלך
 ורבינו התורה מפרש מרש״י חוץ ר״ל פורתא

 דאנון ן׳ משה הרב כ״ב • עלם טוב יוסף
מפורטוגאל



עא גדולים ש מערכת
 אבוהב מהר״י הגאון תלמיד מפורטוגאל

• כ״י בכלליו
 הימים דברי פירוש אך תנ״ך פירש דש״י

 בספרי בעניותין כדבתיבנא מרש״י אינו
 הדורו׳ כקורא ודלא • ק״ד דף יוסף שער הקטן

 ע״א ט׳ דף ביומא והתוספות ־ ט׳ ודף ח׳ דף
 יקותיאל רב בשם ז״ל בש״ה יעקב וה״ר כתבו
 שלמה* בימי היה לא דעזריה מוירמישא הלוי

 תלמידי שפירשו ד״ה ,בפי כן מצאתי ושוב
 י/ס א׳ ד״ה בפי׳ הוא וכן ־ עכ״ל סעדיה רב
 קע״ז דף ריש הדורות ובסדר • שבידינו ה׳

 / לדש״י מזכיר שבידינו איוב דבפירוש כתב
 לא כעת אך * מרש״י אינו איוב פי׳ גם וא״כ

 איוב פי׳ של הלשון מטבע וכן ־ זה מצאתי
 שפי׳ לנו קדם וכבר מרש״י• שאינו נראה

 • הדורות סדר הרב רמז וכן טרש״י אינו דה
 המענה דרש״י מרבו שקבל מופלג רב קדוש מפה ושמעהי

 אומר והיה • המורה פירוש שכמב קודם מעניות חרי״ג
 אעשה אני אף הש״ס זקני אדוני שפירש מה נכדו ריח
 עשוהו• אוכל לא כי בחילי לית המקרא פירוש אבל ■ זאמ

 בדיהרן שנדפס להרמ״ע העמים מאמר בספר ראיתי ועתה
 מעשה הביא ממש הספר בסוס אשר מג״ן שנת פארנו

 ”שרש נראה הדברים ומכלל • והפלא פלא גדול ממקובל
 ולכן עילאי; רזי; בדבריו ויש הסוד ע״פ פירושו כתב

 אשריך לו אמר ע״ה רבינו ומשה תעניות תרי״ג התענה
 ז״ל שמואל בר נחמן מהר״ר החסיד הוא והמקובל ־ וכח

 סיגופים ועשת ז״ל רש״י קבר על והלך לעשום שהפליא
אתו אותו ויסגכלו רש״י מ״ש סוד לו שגילו והפסקומ'.עד

• באריכות ע״ש עליונות סודות אליו כלומר עמו

 נביאים דפירוש שכתב מי דיש שמעתי
 מרש״י אינו לרש״י המיוחס שבידינו

 נביאים על כ״י פירוש ראה שהוא וטעמו
 והוא ! קרא יוסף מר׳ שהוא עליו י וכתוב

 • עכ״ד בזה והאריך ממש דנביאים פירש״י
 שבידינו ופירש״י ,כן האמת שאין אומר ואני

 חוצב קדוש ממקור וכתובים נביאים על
 יאמין וטי • ז״ל רש״י רבתי פחכטתאדשלמה

 הפירוש על שכתב הנז׳ בקובץ כתוב לאשר
 וסבר טעה ודילמא , קרא יוסף טר׳ שהוא
 שרבי או מרש״י והוא קרא יוסף מר׳ שהוא

 ביתה הפירוש והיה טרש״י העתיקו קרא יוסף
 : שלו שהוא סבר מכתיבתו והמעתיק יוסף

 קרא יוסף רבי אם מסופק כעת שאני אמת הן
 שרש״י * לו קודם או רש״י בימי היה
 שמזכירו שראיתי לי לפעטים/וכמדומה מזכירו

 שיהיה ואיך * קרא יוסף ר׳ וחברנו זה בל׳
 הנזכר בפירוש מ״ש על לסמוך דאין נראה

 והעד • קרא יוסף מר׳ שהוא עליו שכותב
 מאד קדמון שהוא הימים דברי שמפרש

 אשר הפי׳ והוא דמלכים רש״י פירוש מזכיר
 במקום לא התום׳ בעלי רבותינו גם • בידינו

 בנביאים רש״י פי׳ הזכירו מקומות וב׳ אחד
 דף סוף בסוכה ומהם ,הרבה במקומות א כ״
 פ״ט דף ובסנהדרין ע״א צ״ח דף ויבמות ה׳

 נביאים בפירושי הגולה מאור ופירש״י כתבו
 חלציו ויוצאי בזמן הקודמין בהתוס׳ ומי ע״ש,

 דף וביבמות • כוותייהו רש״י בדברי בקיאים
 רד״ק גם דש״י• של בתו נכד ר״י דברי הם הנז׳

 הפירוש מיחס החמישי האלף בסוף שהיה
 :כלל ספק בזה ואין לרש״י לנביאים שבידינו

 רש"/ פי׳ אינו כ״ב מדף נדרים מס׳ פירוש
 רגמ״ה* מפירוש שהוא כתוב ובדפוס

 רגמ״ה/ מפי׳ ע״כ בדפוס כתוב כ״ה דבדף ואף
 סי׳ וי״ד מ״ז סי׳ בא״ח בב״י מרן מדברי מ״מ
 משמע מפרש ליה דקרי קפ״ו סי׳ וח״ט רי״ז
 וכ״כ • מרש״י אינו המסכת פירו׳ שארית דגם

 עולם כהונת והרב קפ״ו סי׳ ח״מ הכנה״ג
 דף מלאכי יד הרב וכ״כ ׳ רי״ז לסי׳ בביאורו

 אינו ומעילה נזיר דפירוש כתב ושם קפ״ד
 אינו הרי״ף סביב אשר רש״י וגם " מרש״י
 סי׳ סוף רבה אליה הרב וכ״כ ־ עצמו מרש״י

 משם כן והביא קפ״ד דף מלאכי יד והרב ר״ח
 הבאתיו לעיל וגם ,ע״ש אמאריליי״ו מהר״ם
 זה ועל הכל הזכיר ששם מלאכי יד מהרב

 ריש נתנאל קרבן הרב על וק״ק • לעיל קצרתי
 פירש ורש״י הדא״ש ט״ש על שכתב נ״ז רף

 דרש״י דנראה ע״ש וכו׳ דהרי״ף רש״י דהיינו
:אינו וזה , הרי״ף פירש

 הרב הד״ר הוא דין אחאי לרב וחזיתיה
 רבי ן׳ כמר״י אמונים ציר המובהק

 טחדש הנדפס המלך דרך הנחמד בספרו נר״ו
 מה על שהשיג ע״א פ״ג דף בכורים הלכות

 תפ״ט סי׳ א״ח יוסף בברכי בעניותנו שכתבנו
 דקמן למאי שנוגע מה אלא אכתוב לא ופה

 אחר במקום עליהם אכתוב השגותיו ושאר
 ע״ד שהקשה חזיתיה הלום הנם :וז״ל * בס״ד
 רש״י דברי בכוונת שהבין במה פר״ח הרב

יענה מה דעתו דלפי • ע״ב כ״ב דף כנדרים
הרב



גדולים ש ■ מערכת ,
 מזה לעיל דאייתי רש״י לשונות בלהקת ־הרב
 מעיניו״דברי נעלם איך תמהתי מאד מה ,זכו׳
 מם׳ דהמפרש דס״ל קפ״ו פי׳ ח״מ בב״י מרן

 מדבתב אחר מפרש אלא ז״ל רש״י אינו נדרים
 הרב וכמ״ש ע״ש לקמחיה חש לא עליו

 דאנן .תמיהא כאן ואין .עכ״ל ודו״ק החבי״ב
 כתוב עצמו זה ובדף קיימינן ב״ב כדף במ״ש
 רבינו מפירוש והעתקתיו הנה חפר בדפוס
 על קאי קפ״ו ם•׳ בח״מ מרן ומ״ש . גרשון
 מרן כ״ב דף אחד אם וא״ב .ל״א דף סונית
 לקמחיה חש לא עליו וכותב למפרש מכנהו

 דמדף כ״ב דף עד המסכתא לריש ראיה אין
 כהונת הרב וכ״ב ־ בדפוס לפנינו חסר הרי ב״ב

 רי״זוז״ל סי׳ סוף נדרים הל׳ בבאור עולם
 אלא פירש״י אינו ואילך כ״ב שמדף והאמת

 שגם והרי .עכ״ל שם ככתוב גרשום רבינו פי׳
 הנזכר מרן דברי דראה עולם כהונת הרב

 כמו מרש״י אינו נדרים דפי׳ בנה ועליהם
 מדף אלא זה דאין כתב מ״מ הרואה. שיראה

 הרב על כתבתי יפה לפ״ז וא״ב . ואילך כ״ב
;מעלי תלונותיו ותכל פר״ח

 ברכה מחזיק הקטן בם׳ בעדותן דאנן איברא
 והרגשתי בזה עמדתי תפ״ט סי׳ א״ח

 המסכתא שארית דאם עולם כהונת הרב על
 חש לא עליו כותב מרן היה לא מרגמ״ה
 הרי בדפוס מ״ש נקיים דאם ותו . לקמחיה

 .גרשום רבינו מפי׳ ע״כ כתוב ע״ב כ״ה בדף
 .מרש״י דהוא הפירוש לכתוב דחזר ומשמע

 חש לא וכותב מפרש בשם מכנהו מרן ואיך
 הפירוש דכל לצדד יש ע״ב אשר לקמחיה.
 שאינו אחר למפרש הוא אחרית עד מראשית

 באותו חסר שהיה בדפוס כתוב ויפה .רש״י
 מרבינו והעתיקוהו כ״ה דף עד כ״ב מדף פייייש
 פר״ח הרב על להקשות אין ולפ״ז / גרשום

 בספרי כתבתי זה . יוסף בברכי שהקשתי מה
 כאן אין ומיהו . ע״ש ברכה מחזיק הקטן
 דאני .מרן מדברי הכרכים על במ״ש תימא
 דהוא מרן דמודה ואפשר כ״ב בדף עומד

 המקום אל ע״ב כ״ב מדף רק .רש״י פירוש
 .פירש״י אינו ואילך משם בדפוס רומז אשר
 רביגו מפי׳ ע״ב כ״ה בדף שכתב הדפום ובעל

 .רש״י פירוש ואילך דמכאן כונתו אין נושק
. פירש״י שהוא סבר שהוא תימא •ואפיו

 ידע כ״י הראשונים חיבורי בידו שהיה מרן
 ד׳ עד המסכתא מראש אבל .פירש״י שאינו

 ובזה . פירש״י יהיה שלא מצינו לא ב״ב

 דאיהו עולם כהונת הרב דברי קצת יתישבו
 מ״ש ולא בדפוס תחילה מ״ש כ״א מקיים לא

 גרשון רבינו זה דאין יסבור וגם . כ״ה בדף
 מחזיק הקטן בס׳ ועיין . ודוחק הגולה מאור
 דנעלם ב״ן סי׳ סוף אחרון בקונטרס י״ד ברכה

: ע״ש קל״א דף הדורות מסדר זה
 חזקת מם׳ בתרא פירש דלא כנראה רש״י

 והרשב״א . ז״ל וכן.כתבו ואילך
 פירש״י כתב שס״ב סי׳ בח״ג בתשובותיו

 אך .מעולם לידינו הגיע לא פשוט גט דס״ם
,ע״ש פירש״י מביא השואל

 רבי׳ במקומות רש״י דברי על מקשים תוספות

 הרשב״א וכיוצא• קמא מהדורא שהם
 .מודעתנו בעז הלא ם׳ ישי שרש בם׳ הלוי

 כ״ב דף נזיר מישור ארח להרב ראיתי וכן
 התוספו' כתבו פעמים דכמה מהספר ע״ב

 שבידינו. בפירש״י נמצא שלא מה רש״י בשם
 מרש״י אינו דנזיר דפירש״י מגמגם ושם

 וע״ש מלאכי יד הרב משם לעיל כתבתי וכן
 מדברי שהוכיח ספר מגילת מהרב כן שכתב

: ע״ש מרן
 ס׳ על ונדפס רבה מדרש על פי׳ חיבר דש״י

 אברהם מהרב אבא פי׳ עם בראשית
 ס׳ חיבר ורש״י . ב״י מרן תלמיד אשר ן׳

 בקבלה ושם יד וחי״ל . ותשובות הפרדם
 ה׳ אות ממש״ל נראה וכן בכ״י ראיתי וכך
 לשון ובחין .וכי'( מלמירי ומגדולי ד״ס לעיל )ע׳

 .שם על יו״ד שכתב בשלח בם׳ הזהב

 ביבמות גם . משה ישיר אז בם׳ המחשבה
 השכינה בין מפסיק פרגוד פירש״י ע״ב ס״ג דף

 להקדמת רבינו וכיון . ע״ש וכו' למלאכים

 ומבוארת החיים בעץ הסתומה זצ״ל מהרח״ו
 .ופירש״י ה׳ דף בע״א ועיין .קדושה בשערי
 מכות בתרא בש״ס עוסק בעודנו הן ורש״י

 וסימנך . מעלה של בישיבה נתבקש
:ב״ם ויקדש

 דדברי ורש״י דנדרים ופירש״י דאבות פירש״י
 המיוחסים רבה מדרש ופירוש הימים

 . גדול באילן עצמן ותלו מרש״י אינם לרש״י
 וגם . אבות עץ בהקדמת יעב״ץ מה' הגאון

בתוך



עב גדולים ש מערבת
 הפליא מקופות ככמה אבות עץ הם׳ נתוך

 הוא דאבות שפירש״י האומר על ויתמרפר
 בעניי ואני • באורך ע״ש דש״י שהוא האפת
 סימן א״ח הטורים בעל דרבינו דמאחר אומר
 בפי' התום׳ וגם .הזהלרש״י הפי׳ מיהם רפ״ב

 הרשב״ץ וגם .לרש״י אותו פיהפים כ״י התורה
 בפירושו דיק לגבי הראשונים מאחרוני דהוא

 בספר אחידה מהר״ש הרב וגם .לרש״י מיחסו
 האר״י רבינו מגורי שהיה שמואל מדרש

 מיחסו דשמיא סיעת״א וכל מרן בזמן זצ״ל
 פי׳ אבל .הברור האמת הוא כן ♦ לרש״י

 ודלא . לעיל כמ״ש אתו האמת הימים דברי
 ומייתי רש״י שהוא דחשבו הקבלה כשלשלת

 - רש״י בימי שהיו שמזכיר להרבנים ראיה
 הדורות סדר בעל הגאון על תימה וביותר

 ולא . מקומות ובכמה בזה אחריו הנמשך
 הביא קע״ז דף ריש עצמו שהוא אלא עוד

 מזכיר י״ד פ׳ )כצ״ל( כ״ג סי׳ ב׳ ד״ה דבפי׳
 ע״ג נ״ג ודף ע״ב נ״ב דף ולעיל . פירש״י

 דברי פי׳ ומחזיק הקבלה שלשלת אחר נמשך
: אחרים במקומות וכן לרש״י הימים

 אור בספר הנדפס המדרש על פירש״י גם
 ן' אברהם הרב פי׳ ומשמאלו השכל

 אבל .בו ולחקור לראות עתה בידי אינו אשר
 היה אב״א שהרב לודאי קרוב לי כמדומה

 שבדור וכיון לעיל כמ״ש הקדוש מרן תלמיד
 קדושים אמי״ר המלאה ת״ו צפת בעה״ק ההוא

 המדרש פירוש הוחזק המה החיים בארץ אשר
 מערכת לעיל ועיין .האמת הוא כן ,לרשיי

: ■ב( נח השכל אור )ע׳ האל״ף

 ,מס דפירוש הוסיף לחם במשנה הגז׳ הרב
 מה ל״ק זה וע״ם .מרש״י אינו תענית

 )עיין ג״בן ׳ג ףף בנדםס יונןןב ייא שהקאתי

 פנחס ם׳ דוד ראש הקטן ובם׳ יק״ק( י״ה ראב״ן
 למ״ש כ״ד דף דתעניות מרש״י ע״ד קכ״ז דף

:ודוק ע״ש הזרוע פ׳
 רבינו דברי דמתוך ראיתי זמן אחר האמנם

 בצלאל ורבינו והריטב״א ישעיה
 בהדיא נראה תעניות למסכת בחידושיהם

 פירש״י הוא תעניו׳ במס׳ שלפנינו דפי׳רש״י
 .ט״ס כפה נפלו העתקות שמרוב אלא י ודאי

 על בתעניות עינים בפתח בעניותי כתבתי ובן

:כ״ד דף

 ראש וז״ל נושן ישן ב״י בס׳ מצאתי .רש״י
 פירוש דרך שנתחברו החיבורים לכל

 ואם . יצחק בר שלמה רבינו הרב פירושי הם
 ותשובתו עליו זיינו כלי .עליו הלוחמים רבו

 מעלתו אין .למבין נכוחים כלם דבריו מתוך
 יכלול אחת במלה כי ליחידים רק ניכרת

 אלא קושיות חבילי של תירוצין לפעמים
:עכ״ל פסק לענין בהם הרב כיון שלא

 הכי הלכה לפסק הרב כיון שלא אלא אומר דגמר והא
 וז״ל שכחב ק״ט סי׳ ח״א בחשובה להררב״ז חזיתיה

 פוסק לא הוא מפרש רש׳י כי גדול כלל בידינו שיש כ״ש
 ככ״י מרן גס י עכ״ל הפסק בעלי על לסמוך יש ויוסר

 ואל י ע׳יש פסקן ולא הוא מפרש דרש׳יי כתב י' סי׳ א״ח
 ומרן הרדב״ז ואין מרש״י גדול לנו דמי החפץ על תחמה

 לנכח עיניך כי ־ הפוסקים על יותר לסמוך דיש כתבו
 הרב כיון שלא שכתב שהבאתי הכותב הרב דברי ,יבינו(
 עיקר עצמו דרש״י דהכונה י דעתך ושנוח פסק לענין בהם

 ררש״י בידם דקבלה ומאחר ־ לפסק כיון ולא לפרש כונסו
 והרדב׳ז מרן קאמרי שפיר א*כ פסק לענין כיון לא עצמו

י הפסק בעלי על יומר לסמוך דיש
 יוחנן לר׳ אסי רכ א״ל נומלין יש ס׳ ערוך הלמוד וזד,

 לא א״ל ־ מעשה נעביד הכי הלכה מר לן אמר כי
 מין כונת וזה ־ למעשה הלכה לכו דאמינא עד העבידו

 להלכה לפרש כונסי דרש״י הנז׳ הכותב והרב וסררב״ז
 והרמב״ם הרי״ף משא׳ב ־ למעשה הלכה בדבריו כיון ולא

 ומסרו׳ למעשה הלכה להלכותיהן דכחבינהו מחברי׳ ושאר
 ח״ו חסיון זח ואין ־ כתוב משפט להורות לצבור יפה יפה
 הלכה דבריו כתב לא עצמו הוא כי לרש״י מנהו שמץ ולא

 כותב רש״י כאשר אמנם • כמבואר הוא והרי למעשה
 פוסק שלפעמים והסר באסור כמו פסק לענין בפירוש

 מגדולי כאחד נחשבת דסברסו ודאי אז ־ בפירוש הדין
 בהלק״ט ועי׳ י א“במ כתבתי וכן • ברור וזה הפוסקים

 דיש ך׳ או׳ ה׳ סי׳ ח״מ דוד כיח ובס׳ קי״ז סי׳ ח״ב
 חלק ס״א אוח ציצית הל׳ מלך מעדני הרב וכן בזה סולקין

 שהוא אעפ״י הסוגיא שיפרש לרש״י דחס בזה מרן על
 לחורבא יחוש לא וכי ־ דהלכתא אליבא שאינו סובר עצמו

 שיחשוב למרן דחס אומר ואני ־ ע״ש וכו׳ מינה דנפיק
 ולמעשה• להלכה ולא להלכה אם שדבריו רק בעדרש״י זה

 אלא ־ ח״ו להפך סובר היה הלכה יוחנן ר׳ אמר כי וכי
 שיהיה ביוסי להעמיק כיון ולא שעת לפי לו נראה כך

 להלכה דבריו שיהיו כיון לא רש׳י וכן ־ למעשה הלכה
 בפירו׳ יפסוק שרש״י עד הנז׳ הכותב הרב כמ״ש ולמעשה

 כסב קפ״ב סי׳ מ׳א בהלקט המני״ח והיב • ודוק וכמ׳ש
 ומרן הרמב׳ס נגד לי קים לומר אין ועריביססאן דכא״י

• שם עיין פירש״י ראשם ועל
 שפסוסיר רש״י על ע׳א ל״ו י׳ ק״ז סי׳ ראב״ן כתב

 ונדרשה ונסחדשה נסבקשה ופורס דעס שערו
 והעמיר הלך ובמישור בשלו׳ בפיהו היסה אמס סורס מפיו

• ע״ש והאדיר סורס והגדיל שלישי רגל לעולם

 ומרי שקיל דכי זטנין בחידושיו והריטב״א
באשר מרן כשמו קורא רש״י דברי קל

יראה



י מערכת
:הרואה יראה

 פירושים פי׳ היתום בן שלמה רבינו ]לס
 רבי׳ מפירושיו ראיה ומביא בש״ם

 ושאר ס״ז סי׳ המכריע בס׳ הראשון ישעיה
 כ״י הלקט שבלי בס׳ ג״כ ומזכירו מקומות

:מקומות באיזה
 ד״ה היא״ם )עי׳ הכהן שלמה ה״ר ]לס

:וכוי( ודע 1

 פירמק יוסף מהר״ד תלמיד מהרשיף ]לח[
 שכת׳ עד שמו גדול בישראל

 שבסוף בתשו׳ אלפנדארי יעקב מהר״ד הרב
 ומהרש״ך ומהרשדם דמהריב״ל מראשי' מגיד
 בזמנם והרא״ש והרמב״ם כהח״ף דידן לגבי

 והחלק מתשובות חלקים ד׳ מהרש״ך וחיבר
 היה והוא • פטירתו אחר רב זמן נדפס הד׳

 ולעת ־ זמנים מסדר כנודע מרן ימי בסוף
 מהרח״ש בצאתם צמחי״ם היו ך מהרש" זקנת

:מלמד וטחר״ם חייון ומהר״ש

 תשובתו הובאה כלאץ שלמה מהריר ]לני[
 שבתשב״ץ בח״ד

:כ׳ סי׳ ראשון בטור
 )ע׳ לבוב דק״ק אב״ד שלמה מהדיר ]מ[

: בח״ב( המשנה מרכבת
 שמואל מהר״ר )ע׳ לאניית מהר״ש ]"א[

:ואנייאדו(

 תלמיד הזקן מהרש״ל נכד הלוי מהריש ]מב[
 שו״ת חיבר מהרח״ש

 :שנה נ״ב בן השצ״ה שנת מנוחתו והיתד.
 יהונתן הרב של חתנו הלוי מהריש ]מג[

 הרב של בנו גאלאנטי
 בזטן איזמיר היהאב״ד בנימן מהר״ר המקובל

 שו״ת ס׳ חיבר * כנה״ג הרב בן ישראל הרב
 יד הרב העתיק מהם תשובות והרבה בכ״י והם

 בניסן• הרב רבו של אביו שהיה בספריו אהרן
מזכירו הגט בס׳ ח״ב כהונה בתי הרב ומורנו

:דאתרא מארי מהרש״ל בשם לשבח

 :בח״ב( לבאבוה )ע׳ הזקן הרוי מהריש ]עי[
בזטן אחד רב מלונדון שלמה מהדיר ]עה[

 בשדת תראה כאשר חרשב״א
 כ״י קובץ דאיתי ואני ־ ג׳ ח״נסי׳ הרשב״א

 מלונדון שלמה טמהר״ר פסקים ובו נושן ישן
 א׳ סי׳ א״ה יוסף בברכי טמנו א׳ דין והנאתי

: ע״ש י״ד אות

גדולים 2
 דש״י מגזע לוריא שלמה מהדיר ]עי[

 יוחנן ר׳ מהתנא שיצא
 בשדת כ״ב * הזקן לר״ג ד' דור הסנדלר

 בזמן היה והוא ־ בדפוס שנתחדשו טהרש״ל
 ־ פאדובה וטהד״ם צונעין ומהד״י ומוד״ם מדן

 • הדאב״ע על והשגות התורה על חבור וחיבר
 ובים באו מקרוב חדשים הגז׳ בשו״ת כ״כ

 על שחיבר שם כתב ועוד ־ קדושין ש״ש
 שלמה של ים וחיבר • והטור והרא״ש הרי״ף

 יבמות ביצה מס׳ על ונדפס התלמוד על
 שלטה של ים ס׳ ואין ־ חולין קמא קדושין

 שו״ת וחיבר י הדורות קורא כס״ש שדת
 לסט״ג באורים וחיבר י פעמים זה ונדפסו
 הש״ס על שלמה חכמת וחיבר • דורא ושערי

 קען נר נ״א להדליק הי״ל שלא אמס בלילה לו נעשה ונס
 ונר״ו כעוס כמה שמעסמא לומדומשכיה והיה שעה לשעור

 ברמ״ז יסמין הדבר והוא ועידנין עידן נהוריה משין יאיר
 ,־ מלוה בנר השמים מ; לו שהראו שלמה של ים בהקימם

 טור״ם על משיג דורא לשערי ובביאוריו
 • ל״ד ודף ז׳ ודף ו׳ דף חטאת בתורת

 :מור״ם עם שהי״ל הויכוח מבואר ובתשובותיו
 לוריא מהר״ש ניהו מר רש״ל כי הדבר ומבואר

 נ״ח סי׳ שאול מגן מס׳ כדמוכח ודלא
 הרב סהרש״ל תלמידי ומגדולי י הוו דתרי

 ושמעתי י בניסן משאת והרב משה מטה
 ישראל מהד״ר הרב עם האמת חבטת שלמד

 .קרובו זצ״ל האר״י רבינו תלטיד סרוק
 שנת מעלה של בישיבה מהרש״ל ונתבקש

:כבוד מנוחתו והיתד. של״ג
 וכן רש״י מגזע שהוא לעיל כתבתי מהרש״ל

 מגילת בידו שיש הדורות סדד כתב
 ראיתי וכן ־ קי״ד דף ע״ש כן שכתב יוחסין
 יבמות ביש״ש עצמו מהרש״ל הגאון שכתב

 סמכתי אבי בית יחוס רש״י ועל ל״ג סי׳ פ״ד
 לעיל ועס״ש גיטין יש״ש ונדפס • ע״ש וכו׳

 :בח״ב( שלמה של ים )עיין בס״ד יו״ד מערכת

 מלובלין ליבש ר׳ ן׳ שלמה מהדיר 0נ*
של רבו החסיד הגאון הוא

 א״ח בדיש ב״ח הרב כמ״ש חדש בית הרב
 פ' סי' סוף בפפד״ם הנדפסות ובתשובותיו

:דוכתי ושאר

 הביא מובחר ן׳ שלמה מהדיר ]ע"[
 חיים בתורת תשובתו

למהרה״ש



עג גדולים ש מערבת
 תשובתו והזכיר ס״ג סי׳ ח״א למהרח״ש

 ויש • ס״ה סימן בסוף שם מהרח״ש בכבוד
 דפוס עולם אהבת בס׳ ושירים הקדמה לו

: קושטנדינא
 בס׳ ראיתי מטראני רבינושלמה ]מט[

 כ״י ב׳ חלק הלקט שבלי
 ־ בזמנו שהיה ונראה מתשובותיו שמביא

 קי״ד סי׳ ח״ב הלקט בשבלי ראיתי ועתה
 למורי מטראני שלמה ה״ד תשובת שכתב

 :העניו הרופא בנימן רבי בר אחי -יהודה ר׳
 המבי״ט הרב בן שלמהמטראני ]־[מהדיר

 וקראו התורה על הבור חיבר
 עצמו הוא כמ״ש בישראל תורה מרביץ

וע״ש המבי״טח״א־ הרב לשו״ת בהקדמתו
:מהרימ״ט בהקדמת

 השק )ע׳ מרדכי שלמהבכ״ר מהר״ר ]־א[
 : במ״ב( שלמה

 יונה רבינו )עיין רבישלמהקהרמב״ן נ־כ[
:ןוגירונדא( החסיד

 שאמר ברוך )עיין נרירגי שלמה מהדיר ]נג[
: בח״ב( וכו׳ הלום הגם ד״ה

 רופא חייא מ׳ )עיין סאלס שלמה מהדיר ]נד[
: ייסףמטראני( מ׳ • הלוי טוביה מ׳

 ספרד מיוצאי סירילייר שלמה מהדיר ]־ה[
 מ׳ סימן י״ד ומהרשד״ם

 א׳ סימן בתשובה בצלאל רבינו ונם מזכירו
 פירוש לירושלמי פי׳ וחיבר י לשבח מזכירו
 בעה״ק וישנו ושקלים זרעים סדר על מופלא

 בכ״י ראיתי נם י מאד והנאני כ״י ת״ו ירושלם
 מדברי שקיבץ עדיות מס׳ על גמרא שחיבר

 בלשון נפך והוסיף לה דשייכי התלמוד
 לידי ובאה רחב פירוש עליה וביאר תלמוד

 ומהר״ש י וכו׳ שחלק ברוך וברכתי זו גמרא
 זו גמרא מביא כ״י שלמה במלאכת עדני

להרב מזכירו יהושע שדה והרב • ופירושה
: בזרעים ,

 יתום תחילתו עבדלה שלמה מהדיר ]ני[
 ממוריא״ה לשלוניקי בא

 כרם הרב ועם יהודה חיים הרב עם ולמד
 ת״ו ירושלם לעה״ק בא ואח״כ • חמיו שלמה

 ור״מ ר״מ רב היה ובסוף רבות שנים והיה
 ושו״ת א״ח ש״ע על וחיבר ־ הת״ץ שנת ונפטר

בעוללות ונזכר ־ כ״י וראיתים הרבה וענינים
יוד ׳

 אורים ובס׳ הארץ פדי וסוף משה ויד הכרם
: גדולים

 קשישאי מרבנן חד עדני שלמה מהדיר ]״[
 ת״ו הברון בעה״ק

 מהרח״ו והרב אשכנזי בצלאל מהר״ר תלמיד
 שקורץ אוזל מעיר תימן מערי ותחילתו זצ״ל

 וקראו המשניות על גדול חכור חיבור ־ כנעא
 שיושבי בהקדמתו וכתב י שלמה מלאכת

 הס׳ וחיבר ־ שני לבית לעלות רצו לא תימן

 כותב נחום חזון והרב • שפ״ב שנת הנזכר
 הן והן . וכיוצא קדוש לאחד מ״כ בספריו

 • פעמים כמה בחנתי כאשר הגז׳ הרב דברי
 מהסידותו ונדעם שמענו אשר עניניו ורבו

 כ״י ספד לידי והניע ־ מעוני בתורה ושקידתו
 אור ע״ד כלו המקרא בהגהת ז״ל הרב שחיבר

 הגיה הוא ונם • לונזאנו די למהר״ם תורה
 דברי )וט׳ מרבותיו שקיבל וממה כ״י מספרי

:בח״ב( אמה
 איסקאפא(: יוסף מ׳ )עיין >זרא |׳ מהר״ש ]נח[

 אביהם מ׳ )עיין עמאר שלמה מהדיר נ־ט[
 :מערוויקוש( אזולאי

 בתלמידי נהל עמיאל שלמה רבינו נס[
 הזכירו הרשב״א

 וסי׳ כ״ה סי׳ בתשובותיו אלשקר מהר״ם הרב
: הרא״ש על שחולק כ״ו

 תשובתו הובאה פרקי שלמה מהדיר ]סא[
 סי׳ רוכל אבקת בספר

: הקדוש מרן עמו והסכים ר״ה
 בס׳ תשוב׳ לו יש פיגון שלמה מהדיר ]הב[

 • כ״י אנשים זרע
 מיורקה• מעיר הצרפתי שלמה מהדיר נסג[

 הריב״ש עמו וטרי שקיל
:שע״ו שע״ה שע״ד סי׳ שלו בשו״ת

 היה מרן של בנו קאדר שלמה מהר״ר ]סי[
 רבני ממוכי מרבנן אהד

 משלם משה מהד״ר הרבנים קושטנדינהבזמן
 ן׳ מהר״א הרב כ״כ י באמן יחיאל וט׳ הלוי

 סי׳ ודין דת ספרו שבסוף בתשובות שנגי'
 להרב נאמן אהוב הנז׳ טהר״ש הרב והיה • יו״ד

 • איזמיר מרבני אחד יהושע עזריה מהו״ר
 • דמהרימ״ט פלוגתיה בר הנזכר מהר״ש והיה
להתיר רוצה שהיה הנפיחה בענין זה כל ועם

הרב



מערכת
 ־ אופר ומהדימ״ט באיזמיר עזריה טהר״ר הרב
 תדמה אל הנז׳ קארו טהר״ש הרב אליו כתב

 אתיצב לפחות אהובך שאגי שבשביל בנפשך
 המונעים מן הראשק אהיה אני כי . מנגד

 כמ״ש וכו׳ איזמיר בעיר הנפיחה לעשות
 : ר״ץ אות הגהב״י ט״ל י״דסימן כנה״ג הרב

 יו״ד מערכת בנדפס כתבתי כבר ־ קארו מהר״ש
 מרן ד״ה קארי יוסף מ׳ )עיין נ״ה אות

 בשו״ת ממנו תשובה שיש (,וכו חמו הזכיר
 יחיאל מהר״ר בשו״תהרב נזכר ונם • טהרח״ש

 שחתם קי״ח בסי׳ ומהם מקומות באיזה באסן
:ע״ש יחיאל מהר״ר הרב תשובת על

 יתי אור )עיין שלימל שלמה מהר״ר ]הה[
 : במ״ב(

 לב שלמה דברי )עי׳ שלמה״שלם מהר״ר ]סו[
: בח״ב( שלם

 וספר שו״ת חיבר הרשב״ץ בן מהר״ש ]סז[
 המבי״ט והרב ומרן תקוןסופרים

 והיה • סופדים ומתקון מתשובותיו מזכירים
 : רצ״א סי׳ בתשובותיו כמ״ש להרסב״ן ששי

 בספר ראיתי שמשון בר רביגושלמה ]ה"[
 כ״י ח״ב הלקט שבלי

 השיב שם עיח ובסימן מתשובותיו שמביא
:מתלמידיו לאחד שמשון בר שלמה ה״ד

 מ׳ )ע׳ אריה שער שלמה מהר״ר ]סע[
 : אריה( שעי שמואל

 גאון בן אברהם ן׳ טוב שם רבינו ]ע[
 : בח״ב( עז מגדל )עיין

 ומסי טוב )ע׳ גבאי טוב שם מהר״ר ]עא[

 הובאה עטייה טוב שם מהר״ר ]עב[
 אבקת בספר תשובתו

: כ״ה ,סי רוכל

 קורא כתב פלכר טוב שם רבייו ]עג[
 ע״ב כ״ב דף הדורות

 ככתוב פלט טוב שם ה״ד היה הרשב״א דבזמן
 עכיל• קי״ז ,סי להרמב״ן הטיוחסות בתשובות

 מה״ר היא תשוב׳ אותה כל כי משם ראיה דאין
 נשאלה זו שאלה בתחילה שכתוב טוב שס

 שהיא נ״ל והתשו׳ • וכו׳ טוב שם למהר״ר

 לשון ממטבע נ״כ כנראה טוב שם טה״ר
 אין וא״כ • הרשב״א מתורת דאינה התשובה

 בתוך אחת תשובה הכניס המעתיק אס ראיה

גדולים ש
 ע״ד בזמנו שהיה להוכיח הגדול תשובות

 ,תשובו על קפ״א סי׳ ח״מ כנה״ג הרב שכתב
 ♦ עש״ב הרשב״א תשובות שבתוך מהד״ם

 בתשובות שכתוב דמה נראה הדיוט ולי
 ש״ט ה״ר צ״ל פלט טוב שם הר״ר המיוחסות

 הזה והרב ט׳ שהוא חשב כ״ו דאותיות מלכו
 סי׳ מרןבכ״יי״ד חייפכמ״ש אדחות הביאו

 ,והי ע״ש פלכו הרש״ט בשם בא״ח כתוב נ״ז
 ד׳ הרשב״א בשו״ת מצאתי כי הרשב״א אחר
 הרשב״אשל בתשו׳ מרובעות באותיות ישן

 ושם תשנ״ה סי׳ בח״א שהיא הידוע השחוק
 שכתו׳ חידוש בה ויש ד׳ בסי׳ היא ישן בדפוס

 ז״ל לרשב״א נראה התירו אם מיהו וז״ל שם

 טוב שם וה״ר בדיעבד עשוי שעשו שמה
 והוכיח בדיעבד הותר שלא אומר נ״ר פלכו

 אהד שהיה מוכח ומזה • עכ״ל בראיות
 הרשב״א בזמן דהיה דאפשר אלא הרשב״א

 שם עוד ועיין • הרשב״א אחר ימים והאריך
 סימן מרובעות אותיות הרשב״א בתשובות

:קל״ט
 י״דסי׳רכ״ח בב״י למרן ראיתי רב זמן ואחר

 הרשב״א תשובת קצור משם שהביא
 מדובעו׳ באותיות בתשובו׳ שכתוב הנז׳ לשון

 ומזה ־ להרשב״א נראה היה העתיק שמרן רק
 רנ״ט אות כ״י הגהת שם כנה״ג הרב דקדק
 בו חזר הרש״ט מ״ש כשראה רשב״א שאף

 היה לא להרשב״א נראה היל״ל לא״ה דאי
 בתשובותיו שכ״כ ראיתי ועתה ע״ש וכו׳ נראה
 אין הצעיר ולי ־ ש ע׳ ע״ד ד׳ דף א׳ סי׳ א״ה

 דברי מכה בו חזר דהרשב״א מורה הלשון
 היה שהרש״ט יותר לי דמשמע ותו ־ הרש״ט

 שבאותיות דבתשובות ותו • הרשב״א אחר
 כתוב אלא נראה היה כתוב אין מרובעות

 מרובעות שבאותיות תשובו׳ קובץ גם • נראה
 ולא נראה כתוב כן גס ושם בכ״י אתי נמצא

:נראה היה
 פלקירה אבן יוסף בר טוב שם הרי ]עי[

 :בח״ב( המבקש )ע׳
 איש חצירי( )אבו שמואל מהר״ר ]עת[

 היה קדוש אלהים

 הנקראת בעיר גובר דבי בכנישתא מתבודד
 העה״ז מדרכי פרישותו ולרוב * גובאר היום עד

 ושמעתי ־ חצירי אבו שמואל רב לו קורין
מזקנים



עד גחלים ש מערכת
 לישראל שהציל ונפלאותיו עזוזו מזקנים

 .עיני ראתה יקר כל הן במכתב וגם צרות מבמה
 בכנישת׳ ומ״ש ־ זי״ע ישראל להצלת פעולותיו

 גובר דבי דכנישתא ־ הלצה דרך הוא גובר דבי
סמוך וזה בבל בערי היה הש״ס שאומר

:לדמשק
 בקק״י אבוהבאב״ד שמואל נ״חמהר״ר

 הרב בזמן הקדוש הוא ויניציא
 חיבר דורם ורבני כנה״ג והרב תרומה גדולי

:הזכרונו׳ וספר שמואל דבר שו״ת
צרח )עיין אבראבאניל שמואל השר נעו[

: בח״ב( נדרן

 בשם הכהן אהרן בר שמואל רביגו ]עי׳[
 ־ ממגנצא משה הר׳

: קמ״ט שבלת הלקט שבלי

 האר״י מגורי אוזידא שמואל מהר״ר ]עט[
 שהוא מהרח״וזצ״ל כחב • זצ״ל

 מדרש דמעה לחם וחיבר • הארכי חושי משרש
 שבחי ובספר • רות על שמואל אגרת שמואל

 סילוק ואחר ־ ענינים בשני מזכירו שם האר״י
 האמת דרך מהרח״ו עם למד זצ״ל האר״י ובינו

 שטר בידי ויש * האר״י תלמידי שאר עם
 ללמדם כדי מהרח״ו עמהם שהתנה התנאים

: עצמה קדש ידם חתימת עם
 נאמנה קריה )עיין אוטולעגו ]מהר״ש ]פ[

:בח״כ(

 מופלא רב אידרש שמואל מהר״ר ]פא[
 שנת אוסטרא דק״ק אב״ד

 התלמוד רוב על הלכות חידושי חיבר שע״ו
 והתוספות הגמרא מעייני כל הלכו ולאורו

 ובפרט ותלמידיהון רבנן לפום ושמעתיה
 וכל מהבבו זזו לא והמערב אשכנז בגלילות

 וממנו אגדות חיהשי חיבר וגם * בו עסקם
 הדביקוהו הפרשי״ם ובעלי הדרשנים יקחו

לו שיש שמעתי אני וגם * דרושיהם ליסוד
:שו״ת

 ע׳ )ע׳ אלבאז בן שמואל מהר״ר ]פג[
והדרבח״ב(: י

 חיבר מקנדיא אלגאזי שמואל מהר״ר ]פג[
 יראים ספר על אל תנחומו׳

 אלים ובספר י נדפסו ולא ושו״ת ושיטות
 ונדפס הרבוחבוריו• בשבח הפליג ל׳ עמוד

 אדם תולדות ושמו קטן קונטרס בויניציא

 אהד ופסק ימין דרך על פסק ובו הש״ס בשנת
 וחיבר • סתם להחרי׳ ורוצה המשכון נגנב על

 שמ״ג משנת וחכמיו ודור דור אדם תולדות
 נראה וכרגע מצוי אינו הקונטרס וזה • ומעלה

 עוברי ומדי י ירמהו לא עמו בעליו עם לי
 להשיב שיש בדורותיו דברים כמה ראיתי

 רעשה ארק ימין דרך ובפסק ׳ הרבה עליו
 סאמיג״ה מהר״י להרב ימין דרך מס׳ כנראה

:ח״ג מהדח״ש להרב חיים ותורת

 ק אלחנן ויבינו בן שמואל רבינו )פי(

 הובאה יצחק רבינו
)פיי? תקמ״ו סי׳ רפ מהר״ם בתשו׳ תשובתו

אלחנן(. רבינו
 מקום )עיין אלטונא מילידי מהר״ש ]פה[

: בח״ב( שמואל

 פייס :)ע׳ מבוגבורג שמואל רבינו ]פי[
: רש״י( וע׳ במ״ב

 הש־י )ע׳ בברך שמואל ]"[מהר״ר

 הובאה ברוך בר שמואל .רבינו ]פח[
 מהר״ם בתשו׳ תשובתו

 תשפ״ט בסימן תשובתו וכן תשנ״ה סי׳ ד״פ
:קמ״ג סי׳ הקצרות מהר״ם ובתשו׳

 הובאה בחך בכמהר״ד שמואל מהר״ר ]פע[
 תורת בס׳ תשובתו

:צ״א סי׳ ח״ג למהרח״ש חיים

 פני והרב מהרח״ש בזמן גאון מהר״ש ]ל[
 חיבר דורם ורבני משה

 להשיב והרבה עצום בפלפול ח״ם על חבור
 בשו״ת חלק אלא נדפס ולא למאות תשובות

 הכהן יעקב הרב תלמיד והיה ישרים משפטים
 הוא גאון ומהר״ש ־ יונה מהרש הרב תלמיד

 חנניה הרב וחתנו צדק מורה בעל של רבו
:טאיטאצק

 רמינים עסיס )ע׳ גאלימי שמואל ה״ד ]צא[
 : בח״ב(

 מרבני אחד גארמיזאן שמואל נצכ[מהר״ר
 וכבר י ת״ו ירושלים

 קדישי רבנן בו חתומים אשר ישן כתב ראיתי
 סדר וזה י פנינו שלפני בדור ירושלם רבני

 ומהר״ש ראשון אלגאזי טהר״ש : חתימתם
 ומהר״י שלישי המג״ן והרב שני הגז׳ גארמיזאן

 יצחק ומהר״ר רביעי חיים עץ בעל חאגיז
 הפליא גארמיזאן והרבמהר״ש י חמישי ביטון

לעשות



גדולים ש מערכת
 מסכתו׳ ויש התלמוד כל על •ת שיט לעשות
 * וטהרות לזרעים ופי׳ בתרא מהדורא שעשה
 שפי׳ ז״ל לחרב ברכות מס׳ על שיטה וראיתי

 מהשיטה הספר וכל האמת ע״ד הגמרא כל
 המשים ארבעים ודרושים ־ עד״ה הכל הגז׳
 גם • ושו״ת טורים לד׳ ובאורים פרשה בכל

 ופוסקים טורים שלו לפוסקים ספדי כל
 מלאים הגליונות כל ואחרונים ראשונים

 • ועשה פעל אשר פלא דבר ־ מכתיבות?
 ־ ספר שום הדפוס לאוד יצא לא ובעוה״ד

 אבדור אבדורי הזמן ברוב מהרב כתיבו׳ וכמה
 לידי באו הצעיד ואגי י מפה ואלה מפה אלה

 וטהרו׳ זרעים קצת ופי׳ ובכורות חולין שיטת
 / מכתיבותיו הרבה וראיתי זלה״ה הרב מכ״י

גארמיזאן שבתי מהרב שו״ת ספר ראית• גם
: זלה״ה הרב של אחיו שהוא ואמרו

 מעירשלוגיקי היה תחילתו גארמיזאן מהר״ש
 כתבתי וכבר " ירושלם לעה״ק ובא

 וחידושי׳ בשיטות לכתוב שהפליא מה לעיל
 מכתביו לאור יצא ולא פלא דבר ודרושים
 כל על מלא כ״י דאיתי ואגי • כלל העצומים

 ואיזה מהרש״ך תשובות וכן מחידושיו גדותיו
 מחידושיו הקדושה בכ״י כלס׳מלאים אתרוגים

י מאד רבים שחיבר ספריו שמות שם ורומז
:תר״ו בסימן מזכירו פר״ח והרב

 מביא דוד רבעו בן שמואל רבעו ]צג[
שבלי הרב דבריו

:דוכתי ושאר רע״ח בשבלת הלקט

 היה חלאיו דור בר שמואל מהר״ר נצי[
 ושקיל ושואל אגרותיו מריץ

 בח״א ומהם דוכתי בכמה הרשב״ץ עס וטרי
 סי׳ עד והנמשך ק״א סי׳ ס״ז סי׳ ס״ד סימן
 י והנמשך קל״ה סי׳ והנמשך קכ״ז סי׳ קי״ד

 ס״ב ס•׳ נ״ו סי׳ וח׳יב מקומות ושאר קס״ח סי׳
 מזכיר תשובות ובאיזה מקומות ושאר צ׳ וסי׳

בכסה הרשב״ש ובתשובות י דוד רבי לבני
: נכדו מזכיר מקומות

 בפסקי הלרי דוד בר שמואל רבעו ]לה[
 הוראתו מביא ריקאגטי מהר״ם
:קע״ט סי׳

 דנורא זקוקין )עיין הילא שמואל מתר*.* ]לי[
: בח״ב( דאשא ובעורין

 יעקב מ׳ )עיין ואלאנסי שמואל הרב נלז[
:מכיב( ן׳

 רבינו וידאש די שמואל מהר״ר נצח[
 מקובצת שיטה בספר בצלאל

 לס׳ ומחובר • ממנו חידושי׳ מביא מציעא
 למהר״ש איכה פי׳ נדפס מהרמב״ם הנמצא
מדברה ויש״ם שנת בשלוניקי הנזכר וידאש

,: יזט ■

 המיוחד א׳ וילייסיד ן׳ שמואל מהר״ר ]צט[
 בר קושטנדינה ביבני

 תשובות לו ויש ■׳ט מהרים דהרב פלוגתיה
 משה פג• ובשו״ת בוטון ד• מהד״ם בשו״ת

 לקראת יצא אשר והוא י י״ב סי׳ אזח״ ומהם
 בר שהיו מוכ״ה בגט מהרימ״ט על והלק נשק

 ונשאת מהרימ״ט הרב והכשירו הרבה גמגומים
 מהרימ״ט על השיג וילייסיד ן׳ מהר״ש והרב

 כמו ורבו . תצא נשאת אם דאפי׳ והעלה
 מערכה לקראת מערכה ישראל רבני פסקי רבו
 מהרח״ש הרב התעודה אבי הכריע אחרון ועד

 והפליא ־ תצא לא נשאת ואם תנשא דלא
 מהרימ״ט הרב תשובות תושיהעל הגדיל עצה

 תשובות בריש ככתוב י וילייסיד ן׳ ומהר״ש
 ע״ש עיגונא קונטרס אחר לא״ה מהרח״ש

:גדול באריכות

 לקועי )ע׳ ויהייו דיל שמואל הרב ]ק[
 : במ״ב( אוריש 1

 בתשובו׳ נזכר וירגא ן׳ שמואל מהר״ר נקא[
 פ״ו סי׳ רוכל אבקת הקדוש מרן

 עליו ועמ״ש ־ קנ״ה סי׳ הרבנים עם וחתום פ״ח
 בחלק דבריו על מגולה בתוכחת המבי״ט הרב

 ורמ״ח רמ״ג סי׳ ועי׳ דס״ח סימן ראשון
 :דק״ש ס״א בכ״ם מרן והזכירו ־ מקומות ושאר

 ביתי׳ ב־ חיירן ^מראל מהר״ר ,כ[ני
 לחם הרב תלמיד דמהרשד״ס

 חייון טהד״ש ותלמיד למהרח״ש וחבר משנה
 על ביאור שמואל בני חיבר י ברוך מהד״ש

מסכים ומהרש״ך שו״ת וקצת ח״ם הל׳ קצת
: מתשובותיו באיזה

 חיים מ׳ )ע׳ מהרח״ן בן שמואל מהר״ד ]קג[
; ויעאל(

 לו יקורין חבים שמואל מהר״ר נקי[
 בר . תלוי חקאן מהר״ש

פלוגתית



עה גדודים ש מערבת
 טאיטאצק וטהר״י רב בי דמהר״י פלוגתיה

 לו ויש מהר״שחכים. בשם הביאו בב״י ומרן
 בשו״ת והוזכר מהרלנ״ח הרב בשו״ת תשובות

 הדפיס והוא .יהודה שארית ובס׳ המבי״ט הרב
 קצת לו ויש בקושטנרינה הריב״ש תשובוה

 להרשב״א שבת בחי׳ וגס . בדפוס שם הגהות
 מביא כנה״ג והרב . ממגו הגהות קצת יש

 • מקומו׳ בכמה והגהוה חידושים כמה משמו
 מהר״י דברי הביא ל״ו סי׳ ח״מ בכ״י ומרן

 חכים הר״ש עליו ומ״ש ז״ל רב ב•
 והיב . וכו׳ כן הטור דברי פי׳ אין במחירה
 הר״ש דקושית כתב ס״ז סי׳ ח״ב המבי״ט

 תמיה שאני מה וז״ל וסיים קושיא אינה חכים
 וכו׳. ז״ל הרב תלמיד יוסף מבע״סבית הוא
 ־ עכ״ל דקרו רבן יאמרו נאמר בזה כיוצא ועל

 על תימה שאין יראה בדבר לעמוד והרוצה
ועיין ־ ל״ו סי׳ סוף שם כנה״ג הרב כמ״ש מרן

: ואכמ״ל הבית בבדק מרן מ״ש

 יבינו )עיין החסיד שמואל רבעו ]קה[
: הרוקח( בע״ס _אלעזר ,________,

 של חמיו גאון פני ח בן שמואר רב ]קי[
 וחיבר ספרים כמה חיבר האיי רבינו

 כותבים הראשונים שכאשר ואפשר .שערים
 אלפס רב בשערי ימצא ובל השערים משם
 י״ד כנה״ג כ׳'כ . הנזכר השערים על כיוונו

 הלקט שבלי ובס׳ . ו׳ אות הגהב״י מ״ג סי׳
 נם .חפני ן׳ שמואל לרב ברכות משערי כתב

:ערבי בלשון ותשובו׳ פירושים חיבר
 חכים(: שמואל מ׳ הלוי)עיין מ־ר״שחקאן ]קז[

 חיבר *טאיטאצק שמואל מהר״ר נקי־]
 ולא וחיבורים שו״ת הרבה

 יהודה שארית כספר מזער מעט כ״א נדפס
:אדרבי ומהר״י מהרש״ך בזמן והיה

לובלין איש יוסף בט' שמואל מחריר נקע[
: בח״ב( רב נחס )עיין

 אחד אשכנזי יפה שמואר מחריר ]קי[
 בזמן קושטנדינא מרבני

 יפה וחיבר ומהריט״ץ ומהראנ״ח מהרשד״ם
 במרבר על נדפס ולא רבה מדרש עד תאר

 מדרש על קול יפה ענף יפר ונדפס .ודברים
 אגדות על מדאה ויפה .מקהלת הק '■המגילות
 דין בית וחיבר . דרושים יפהעינים ,ירושלמי

 בספרי ויש לבדיקה יפה וס׳ משו״ת יפה
 כנה״ג הרב נם . מהרב תשובות קצת האחרוני׳

 תאר ביפה וכתב .ממנו חידושים איזה מביא
לב ן׳ יוסף ר׳ הרב ומורי ב״ח פ׳ ריש ויקרא

: ע״ש תירץ ■
 מרבני אחד יצחק שמואל מהי״ר ]קיא[

 כרם הרב בזמן הרועים אביר שלוניקי
 ארוחת וס׳ שמואל נאמן שוית חיבר שלמה

אוריין בספר נדפסו חידושיו וקצת . תמיד
:תליתאי

 הובא׳ יצחק כמה״ר בן שמואל מהר״ר ]קיב[
 לחרב חיים תורת בס׳ תשובתו

לא״ה מהרח״ש וכתשו׳ ט״ז סי׳ ח״ב מהדח״ש
: כ״ר סימן ,

 הג״ע )עיין )טנוגי( הכהן שמואל ]קיג[הרכ
: הכהן( ישמעאל

הסמ״ע( )נכד כ״ץ שמואל מחר״ר ]קיי[
: בח״ב( שמואל לקע )עיין

 מהר״ט בזמן לאנייאדו מהי״יש ]קעי[
חיבר . ומהרימ״ט ומהרס״ו אלשיך

 על פז כלי נ״ר על יקר כלי .עה״ת חמדה כלי
 .גולה כלי הי״ל ועוד • ונדפסו ישעיה
 נא בק״ק אב״ר לאנייאדו מהר״ש הרב ונכדיו

דמר באתריה לאנייאדו מהר״ש והרב אמון
:אר״ץ על ראש

 בשר )מוירמישא()עיין חליי שמואל ר׳ ]קנח[
בח״ב(. גחלים ע״ג . ,

 היב תלמיד הלה שמואל מהר-ר נקיז[
 נחלת חיבר בומבורג אבדק״ק ט״ז

 . בתרא מהדורא וחיבר שטרות תקון שבעה
 וטרי ושקיל ח״ב שבעה נחלת שו״ת ועוד

 מה׳ והגאון . הזבח ברכת הגאון עם ומתוכח
 שבסוף בתשובה עליו השיג בכרך חיים יאיר
 אך .במ״ב עליו השיג הנז׳ והרב .השני חוט

 מתגיר חגר יאי״ר ולו להשיב הרבה הנז׳ הגאון
 השגותיו להעמיד ינגח בהם קרניו ראם וקרני

חוות הבהיר ספרו בריש כמבואר . תלם על
: יאיר

 תשובותיו הביא הלוי שמואל מה׳ ]קיח[
 סי׳ וח״ב י״א סי׳ ח״א משה פני בס'

 מה׳ הרב מ״ש ועיין .נ״ט וסי׳ נ״ח וסי׳ ב״ח
אשר תלוי מהר״ש תשובת על קצבי יוסף

בפ״ם



גדולים ש מערכת
 ח׳.והרב ,סי יוכף רב בס׳ י״א פי׳ ח״א בם״מ

 מהר״י חרב תלמיד הוא הנז׳ תלוי שמואל מה׳
 הגדול הרב של רבו והוא . ז״ל מטראני
 במשנה ז״ל חרב כמ״ש ז״ל רוזאניס סהרר״י

 חוב מווי גם וז״ל דמכירה כ״ט '0 למלך
 : ע״ש וכו׳ מלמדנו היה כך הלוי מהר״ש

 של גילו ובן חביוו הלוי שמואר מה׳ ]קיט[
 כאשר הנזכר רוזאנים מהד״י הרב

 וטרי שקיל והוא . קדישי רבנן מפום ידענו
 כנראה . אישות בה׳ למלך משנה הרב עם

 .הנז׳ רבו הלוי סהר״ש חרב של נכדו שהיה
. בס״ד ס״ב אות יו״ד מערכת בח״א ועמ״ש

: הלוי( יצחק מה׳ )עיין

 בן רריממנטוולא בר שמואר רבינו קכ[1
 פי׳ .הדרשן משח ובינו של אחותו

 בח״א כמ״ש מרש״י סי׳ה׳ואינו ב׳ הימים דברי
:רש״י( )עיין

 רש״י של ותלמידו בתו בן רשב״ם ]קכא[
 רוסרוג בעיר והיו ר״ת של אחיו

 רבינו ו״ת על הקבלה בספר הראב״ד כמ״ש
 דעים המים במפתחות וכ״כ .מרומרוג יעקב

 שמואל לרבינו דינין פסקי חמץ הל׳ סוף
 הרשב״ץ כתב וכן . רשב״ם הוא מוומרוג
 בר ר״ש הוא דרשב״ם רמ״ו סי׳ ח״ג בתשובה

 פי׳ וחיבר רומרוג ממקום שהי׳ מרומרוג מאיר
 סי׳ א״ח דוד בית מהרב נעלם וזה . בתלמוד

 הוו: תרי מרומרוג ור״ש דרשב״ם קע״הדחשב
 פ׳ ריש וב׳ פשט בדרך התורה פירש רשב״ם

 יותר פי׳ לפרש זקנו מר לרש״י שאמר וישב
.לעשותו בדעתו שהי׳ רש״י לו ואמר פשוט

 :לפירושו פי׳ שמואל קרן ספר ונדפס
 סדר על אהבה ספר סוף מיי׳ הגהות נתבו

 על כתב אשד רשב״ם וז״ל התפלה
 ־ ע״ש וכו׳ מוסיף שמואל אני האלפס לשון
 על הגהות רשב׳ים שכתב קצת במשמע ויש

 הגהות ר״ת שעשה קצת משמע וכן ף הרי"
יו״ד מערכת כמש״ל הסמ״ג מס״ש הרי״ף על

 : וכו׳( שהרבה ודע ד״ה הרי״ף )עיין .בס״ד
 רוצה הי׳ ופעם .עיניו מגביה הי׳ לא רשב״ם

 ונזדמן ופרד סוס בו שהיו בקרון לעלות
 עיניך מרום שא לו ואמר תם רבינו אחיו שם
 עירוביץ: סוף מרדכי לקראחך.הגהות ופרד סוס

 ומהר״י מהרלניח תלמיד ]קמ[מהרשד״ם
 וסיעתם ל 7ומהריב מרן בזמן טאיטאצק

 וחיבר . בישיבה ויושב זקן לגבורות והגיע
 הלקים שני ויש . טורים ארבעה בסדר תשו׳

 וכל . רע ודפוס מעודבין והם קדים בדפוס
 שבסדר התשו׳ על הם שרומזים מה הפוסקים

 כלא נתבטלו קובציב שני ואותם .טורים ד׳
 ד׳ סדר אה״כ בנדפסות כלולות שהן לפי היו

 דף הדורות מסדר זה שנעלם וכנראה . טורים
 בתשו' בוטון די מהד״א הרב אך . ע״ב קע״ז

 רומז טורים ד׳ כדר על שנדפס קודם שכתב
 תוכחה כתב מהרשד״ם .וכתב הראשונות על

 בתשובותיו כמ״ש מרן ומכללם צפת לרבני
 מאטאלון מהר״ם הביריו ומגדולי פ״ו. סי׳ י״ד

 לחם הרב תלמידיו ומגדולי .אדרבי ומהר״י
 חייון מהר״ש ונכדו .יוסף עצמות והרב משנה

 בתשו׳ שתראה כמו סמוט מהר״י עם לו וריב
 תשובותיו בסופן.ומלבד רוכל אבקת ספר מרן

על שיטות כמה ראיתי הנדפסות ודרושותיו
:כ״י ז״ל מהרב הגם׳

 הובאה מנחם בר שמואל רביגו נקכג[
 הקצרות מהד״ם כתשו׳ תשובתו

 כמ״ש מהר״ם של רבו שהוא ונראה .פ׳ סי׳
 הר״ש מורי מ׳ דף ממהר״ם שהם יומא בתוס׳

 וקכ״ט סי׳קכ״ח ד״ם מהר״ם בדמנחס.ובתשו׳
 וע׳סי׳של״ט: זהב הפץ בן חיים דבינו לו השיב

 ברוך ן׳ משה בכמה׳ שמואל מהר״ר ]קכי[
 והובאה ז״ל חייון מהר״ש הרב תלמיד

 עם אשר א״ה •מהרח״ש בשו״ת תשובתו
;ח״י סי׳ עיגונא קונטרס

 ר׳ הרב כן שמואל ר׳ הבולל החכם ]י,מ[
 רבי׳ הבורים חיבר מלגיויירי משה

 הנורא ספר ומהם .מלאכה ובכל חכמה בכל
 שאפשר מה תכלית להיותי לתכונה קץ קראו

 עשרה וס׳ המלך וס׳ .נכונה בדרך בו לפרש
 כ״י: ישן ונכבדי׳.ס׳ ספרי׳רבים אלה דברי׳.כל

 הלוינזב׳ משה בכ״ר שמואל מהר״ר ]קכי[
:ק״ח סימן רוכל אבקת בשו״ת

 מבוא חיבר הנמר שמואר רבעו ז[ ]ק־
 זמנין בחידושיו והרמב״ן התלמוד

הנגיד 'שמואר רבינו מחידושי דמייתי
ומפרש



עו גדולים ש מערכת
 כמ״ש גברוותא הלכתא וחיבר .דבריו ומפרש

 לחכמי׳ ובועד ה״א מערכת ח״ב הגדולים בשם
 וכ״ב .בח״ב( גכרוותא הלכתא )עיין שם ח״א

 רבינו וכתב וז״ל ע״ג י״ט דף כ״ד פי' הכלבו
שחיבר גברוותא בהלכתא ומצאתי אשר

:ז״ל הנגיד.
 ספרד מיוצא סיד ן׳ שמואל מהר״ר ]ק־"[

 מהר"' של חתנו ליאון די מהר״י תלמיד
 במצרים צדה בעת לישראל ועמד .אבוהב
 במגילה כתוב למינהו הג״ס הצורחואת מהצר

 ותריץ .אדר כ״ח יום שלהם בפורים נקראת
 כך . המפורש שם בכח סירילייו ק״ק יתיב

אשר שמואל כללי וחיבר .כ״י בקובץ מצאתי
:ישרים תמת בס׳

 הרמב״ן תלמיד המרדי שמואל ]קכט[רבינו
ספר בו ומוזכר התרומות ספר חיבר

 בשנת והי׳ .זכרו ונשכח שחיבר •הזכרונות
 יוחסין בספר ב״כ .החמישי לאלף תתקפ״ה

:הסרדי שמואל רבינו מכנהו ושם
 הרב תלמיד עדילה שמואל מהר״ר נקל[

והזכיר ז״ל מטראני מהר״י הגדול
 ק״ו: וסי׳ ב׳ סי׳ ח״ב משה פני בס׳ תשובותיו

בספר הוזכר עטייה שמואל מהר״ר ]קלא[
 קנ״ב: סי׳ רוכל אבקת ,

שמואל מעיל )ע־ין פלולינטיו מהר״ש ]קלב[
:במ״ב( 1

 ניס )ע״ו אחרון פלורינטין מהר״ש ]קלג[
כח״ב(: הרואה

 )ע״ו מפראיישדורף שמואל מחריר ]קלי[
: שמעתי( ואני ר״ה הורוויץ סג״ל ישעיה מה׳

 הרב תלמיד פרימו שמואל מהר״ר ]קלה[
 . בשערים נודע שמו שארף יהודה מה׳

 בס׳ דרשותיו רמזי וקצת תשובות קצת ונדפסו
עולם. כהונת ספר הוא חתנו הרב של הנכבד

: אדריאגופלא בקק״י אב״ד והי׳

 הגאון של בנו הירץ צבי שמואל מה׳ ]קלי[
 תשובו׳ הרבה לו יש חדש בית הרב

מקרוב שנדפסו החדשות אביו מר בשו״ת
:בתראי גאוני תשובות ובספר

כח״ב(. שמואל נמוקי )עיין צלפתי מהר״ש ]קלז[

 תלמיד קאידינובר שמואל מחריר ]קלח[
בפיורדא אב״ד העשל מה׳ הגאון

 הגאון תלמידו קראקא ובק״ק פפד״ט ובק״ק
 הישר קב הרב ובנו א מקראק גבריאל מה׳

 ספר חיבר .ש״ך הרב ׳ אה• נחום מה׳ וחתנו
 קב נפלא חבור קדשים סדר על הזבח ברכת

 דרושים עה״ת שמואל ברכת וחיבר .ונקי
 בדרך גם החזקה ידו הראה ושם נפלאים

 וספר משו״ת שמואל אמונת וספר .האמת
 חבור והטורים הרא״ש הגהות שמואל תפארת
 אשר הנזכר קאידינובר מהר״ש וחי׳ . מופלא

 בספר אשר חידושיו הם ח״מ ט״ז בספר הם
 דהרב כתוב וראיתי .הנזכר שמואל תפארת

 . נועד בזמן מחידושיו תלמודיה מהדר הוה
 בשערים נודע חכמתו תפארת יקר ואת

: תל״ט שנת לשמים ועלה . המצוייגים

 מהרד״ך תלמיד קלעי שמואל מה׳ ]קלע[
בנימן הרב של חתנו והי׳ מקורפו

:שמואל משפטי שו״ת וחיבר .זאב

 מרבני א׳ ז״ל קמחי שמואר מהר״ר נקמ[
 רוזאניס רבינומהד״י בימי קושטנדינא

 ואני .משה משאת בספר תשו׳ איזה לו ויש
 קמחי יעקב מה׳ הגז׳ מהר״ש הרב בן הכרתי

 מצוד, בשליחות בלכת• לונרריס בעיר ז״ל

 יעקב שושנת ם׳ והדפיס .ובקי חריף והיה
:ותעניות ביצה על

 רבינו )עיין כלך, ריש שמואל לב מר ]קמא[
.גאון( האיי .

 כוס )עיין כ״ץ שטיין מהר״רושמואל ]קמב[
: בח״ב( ישועוח ,

 בכלבו הוזכר שיקילי שמואל רביגו ]קעג[
 הלוי דור הו± שכתב ע״ג סוף ב״ב דף

 ס״ב ודף ע״ש שיקילי שמואל רבינו משם
 ס״ר דף חרדים בספר שהזכיר והסופר .ע״ב
 .מזרעו שהוא אפשר וויניציא דפוס ע״א

 בשני קדמוניות קלף על כ״י בשיטה ומצאתי
 שמואל רבינו הגדול החכם מורנו שב׳ סוגיות

 חיים ארחות הרב כתבם זו ושתים .שלמה בר
 והר״ש .שיקילי שמואל רבינו בשם קי״ב דף
 כמ״ש ברוך בר מהר״ם של רבו הוא שלמה בר

 דשייכי בתשו׳ הוא וכן .מ״ב דף יומא בתום׳
דשייכינזב" ובתשו׳ כ״ח סי׳ אישות להלכות

: משפטים ס׳ בריש
 מרבני אחד שלום שמואל מחריר נקעי[

 פירפנייאן מעיר הקדמונים צרפת
הובאו



 "י ח סימן א״ה מהרה״ש בשו״ח דבריו הובאו
:ע״א ו קב״ דף

 נח*ב(: מרדכי שליצמט)ע׳קיצור מהר״ש ]קמה[

 רכינו )עיין שלמה בר שמואל רבעו ]קעי[

. שיקילי( שמואל
 )ע״נ שמחה רבינו בן שמואל רבעו ]קמז[

.בח׳ב( זיטרי מחדר
 של רבו שניאור בר שמואל רבעו ]קמח[

 לש״ס פירושים עשה יונה רבינו
 מהדשב״א שנראה כמו וטריא שקלא בדרך

 לרבו הזכיר יונה ורבינו שט״ה סי׳ ג הי בתשו׳
)עיין . בנדפס כט״ש היראה בספר הנזכר

: מגייונדא( החסיד יוכה רבינו

 ממנטובה אריה שער שמואל מהר״ר ]קמט[
הם איטליא רבני בכתבי ראיתי

 מהר״י והרב .א״ח ש״ע על פי׳ שחיבר אמרו
 שראיתי כ״י שלו הפנים בלחם ואלי הלוי
 מהר״י וכן ממנו דבר איזה מביא ממנו הלק

 לא עצמו מחיבורו אבל .כ״י בספרו ליננו
 ש״ע פי׳ ראיתי אך .מנהו שפין אפי׳ ראיתי

 אריה שער שלמה מה׳ מהחכם בכ״י כלו י״ד
:הנז׳ שמואל מה׳ של אחיו

 ר׳ החכם בן תיון ן׳ שמואל הרב ]ק־[
 נפלא•׳ חבורים חיבור תבון אבן יהודה

:כ״י ישן ס׳ .יקוו מאמר ספר ובתוכם
 הפר )עיין הרא״ש תלמיד שמואל ה״ר ]ק־א[

: כח'כ( מאור

: צונצין( יהושע מה' )עיין כבל מהר״ש ]ק־ק[

פידדא דק״ק אב״ד שמואל מהר-ר ]קנג[
 וטרי ושקיל יעקב שבות הרב בזמן

 א״ה שמואל בית חיבר הנזכר כתשו׳ עמו

 בית והדפים וגרע הוסיף כך ואחר והדפיסו
 נתבטל׳ קמא ומהדורא בתרא מהדודא שמואל

שמואל ובית .וריבה מיעט עצמו שהרב מאחר
 :בתרא מהדורא הוא רברבי באפי הנדפס

 קראקא ק״ק מדייני א׳ שמואל מהר״ר ]קני[
 ש״ע על שבת עולת תמיד עולת חיבר

: תמ״ה שנת באמשטרדם ונדפס א״ח
 מהר״י תלמיד הכהן שמחה מהר״ר ]קנה[

 ונדפס הגיטין שמות פ׳ חיבר לירמא
 משה פני הרב עם ופרי ושקיל שנתזי״ת.

:אלסושנינו מהר״י וחתנו

 מהז-י )עיי; שטןאל בד רבערשמחח נק־י[
בח״נ(. ויערי

 תשובו׳ הרבה משפירא שמחה רבעו ]ק"[
 בכ״י: הלקט שבלי הרב מביא ז״ל מהרב

 הביאו זצ״ל אברהם בר שמלץ רבעו ]ק־"[
:קי״ו שבלת הלקט שבלי

 יהודה אפרים במה׳ שמלון מחריר ]קנט[
: בה״^ :שמוה גלגולי )עיין

 שחיבר מפ״ם אשכנזי שמלץ הרב ]קש[
 בצמח כתב .תלך על שמעוני ילקוט

 מילקוט שהעתיק מאדומים ד״ע משם דוד
 ומכאן .השש* לאלף עי״ן בשנת כתוב שהיה

 הדעת מאומד הדורות קורא למ״ש תשובה
ר״ץ שנת שנפטר השמעוני אליעזר שה״ר

: הילקוט מהבר הרב בן היה
 רבינד הזכירו הגדול שמלון רבעו קשא[

 הי׳ נכדו הגדול דר״א וכתב רוקח
 הגדול שמעון רבינו בי מדבריו ונראה תלמידו.

 שלשלת הזכיר ושם .רגמ״ה של חבירו הי׳
 הגדולי׳ אליעזר ורביני שמעון מרבינו היחס
 דף לחכמה במצרף כמ״ש עליונין קדיש• כלם

:יד בכתיבת עצמם הרקח דברי י״ד
 בח׳ב( שדה הכהן)ע״׳רימ דורך ]קסכ[מהר״ש

 רבינו מזכירו מורנו שמלון מהר׳ר ]קשג[
 והועתק כ״י בחידושיו ז״ל מהרח״ו

 :בזאלקווא שנדפס המצות טעמי בס׳ בטעות

 רישר יעקב בהג״ט שמלון מהר״ר ]קשי[
:כח'כ( למנחה שמן :מכהה שלח )עיין

 בס׳ ראית• יצחק בר שמלץ רבעו נקשה[
 ע״ב פי׳ כ"• ח״ב הלקט שבלי

 בד שמעון ה״ד בעיני נראה וז״ל שם שכתוב
 אני ובעיני גרשום רבינו ובעיני יצחקנ״ע

 הזה הסדר בצרפת אשר העיר מטרייש שלטה
 וקרוב .הלקט שבל• בס׳ כתוב כך .שנסדר

 וצ״ל רש״י הגולה מאור דברי שהם הדבר

 ששם נודע שכיר . מטריזיש שלמה אני
 גירוש הי' שאח״כ אלא .מושבו איתן הי׳

 וידטישא ובעיר .לאשכנז רש״י ובא בצרפת
 בבית רש״י של מדרשו שהיה קבלה להם יש

 בנוי. והפתח סגור והבית הכנסת לבית הסמוך
 בית נראה הכנסת בית של החלון בעד רק

:הנזכר המדרש
מהר״ר



מערבת
 בם׳ ראיתי לביא ן׳ שמעון טהר״ר ]קסי[

 שב׳ מהרמ״ז בינה יודעי
 אחד רב פירוש בידו הניח חמיץ יוסף דה״ר
 • מהזהר לך לך נח בראשית ם׳ על פי׳ פאסי
 טריפולי בק״ק תורה שהרביץ הרב והיה

 ואני . עכ״ד לביא שמעון רב ושמו ממערב
 לא״י ליסע דעתו היה הנזכר דהרב שמעתי
 דת יודעין היו שלא ראה לטריפולי וכשבא

 ואמר . כתקנן וברכות תפלה ואפילו ודין
 וללמדן לתורה לקרבם לו טוב כי בלבו
 א״י מהליכת יותר וזה .ה׳ את וליראה תורה

 תורה והרביץ לגיירם כמעט והצליח עשה וכן
 על ארוך פי׳ וחיבר .ש״ט שנת זה והיה שם

 מצוי והוא שמות וספר בראשית ס׳ על הזהר
 גדול אחד ס׳ ראיתי ואני .ותונם בטריפול

 הוא הנזכר והרב .הנז׳ הרב מפירוש א׳ חלק
 חלקים ב׳ נדפסו ועתה .אחאי בוי פיוט שיסד

 פז כתם הס' ונקרא בראשית לזהר פירושו
 :זהר פי׳ ר״ת פ״ז גם . ז״ל לביא שמעון גיס׳

היב )עיין המעילי שמעון הרב ]קסז[
:המעילי( י

 בפסק הזכירו מפלירא שמעץ רבעו ]קשח[
 בפסקיו ריקאנטי מהר״ם דין
:קנ״ט סי'

 )הרשב״ץ( צמח בר שמעון מחריר ]ק^י[
 והדשב״ץ .זצ״ל מהרח״ו עמ״ש

 מהרח״ו כתב וכן * דוראן הרב אותו מכנין
 נשים בעזרת חביב ן' מהר״ם כתב וכן זצ״ל

 סי' ח״א קדש אדמת כהרב ודלא . י״ב דף
 דוראן דהרב דחשב ע״ג וסוף ע״א י״א דף ט׳

 אדמת״ו וכפר הסליחה ועמו הרשב״ץ אינו

 וכמו • הרשב״ץ ניהו דמר ברור דהדבר
 מקומו׳ בכמה הריב״ש מתשובו׳ שנראה
 וכמו . דוראן הרב בשם להרשב״ץ דמכנה

: והרמב״ח מהרח״ו שכתבו
 קובו אליהו מ׳ הרב על שקשה היא וזו

 שכתב ע״א ע׳ דף יו״ד סי' בתשובותיו
 וכן . הרשב״ץ והוא דוראן לחרב חבר דמצא

 מחדש הנדפס בא״ה נר״ו אהרן יד הרב השיג
 קובו טהר״א על ע״ט אות הגהב״י ז״ך סי׳

 משה בני בס׳ שלטון מהר״ם ועל . הנזכר
: ל״ה סי׳

)יא(

עז גדולים ש
 בני והרב קובו מהר״א על להעיר יש ועוד

 פגעו היכן ידעתי ולא הר״י שכתבו משה
 כתבו לא ודעמיה רב בי מהר״י כי * בהר״י

 בתשר ועי׳ .נואם הר״י ואין דוראן הר״ר אלא
:צ׳ סי׳ אלשקר מהר״ם

 וידאל אפרי׳ רבינו הקדוש תלמיד הרשב״ץ
 ח״ב בתשב״ץ כמ״ש הר״ן תלמיד

 של רבם הרץ כתב רפ״ג סי׳ ושם .רנ״ו סי׳
 לגבורות. והגיע בזקנה הפליג והרשב״ץ רבותיי

 לאלגזייר בא קנ״א שבשנת יוחסין ם׳ וכתב

 הרב וכ״כ . מהגרשות מספרד הוא בורח כי
 היה אדום שבערי ג״ח דף פ״ד אבות מגן בס׳

 לחזור וליראתו . ברח הצרות ומפני רופא
מלאכת כי מהקהל ליהנות הוצרך אדום לערי

 :עש״ב מספקת ואינה גרועה הרפואה
 הרקיע זהר משפט אוהב חיבר הרשב״ץ

 שמועה יבין חלקים ג׳ תשב״ץ
 נדהופי׳קינין ורמזי ר״ה פסקי חמץ מאמר

 חבורים חיבר עוד .נדפסו אלו וכל אבו׳ ומגן
 בקי והיה .מהתשב״ץ ח״ב סוף ונזכרו אחרים

 סי' בתשב״ץ ועיין מספריו כנראה חכמה בכל
 רבנות על שהעיד מה והנמשך ח״א קנ״ח

 מתא שהציל כ״י בקובץ וראיתי . הריב״ש
והיה . לוחמים רבים מיד בחכמתו אלגזיי״ר

 , :בנסים מלומד
 מה" בן קאסטילאץ שמעון מהר״ר נקע[

ולפעמים שו״ת חיבר יחיאל
 והרב כ״י מתשובותיו איזה הכנה״ג מייתי
 . ע״ש כ״ט סי׳ א״ה מזכירו נועם דרכי

 מהריב״ל הרב פסק על שהסכימו ובהסכמות
 מרץ הדור גדולי נשיא יוסף להשד המוסר על

 ישראל הלב שהוא קוריאל די ישראל והרב
 דינא בי וסיעתם המבי״ט והרב מאיר בר

 ומהר״ם ומהרשד״ם ת״ו צפת בעה״ק אשר רבא
 משלוניקי וסיעתם אדרבי ומהר״י מאטאלון

 ברבני קאסטילאץ שמעון ם׳ הרב חתום

 . נ״ה סי׳ ח״ב מהראנ״ח בשו״ת ע״ש מצרים
 תשובות לשמונים קרוב לי יש הצעיר ואני

 בזמן שהיה נראה ומתשובותיו . מהרב כ״י
כ״ר דור שהיה כ״י בקובץ ומצאתי .הרדב״ז

: שמ״ח ש' נפשי׳ ונח יוחנן לרבן
 הלכי© )ע׳ קיירא שמעון רכיגו ]קעא[

 בח״נ(נ גדולוס * י
רבינו



גדולים ש מערכת
 פסקי חיבר רש״י תלמיד שמעץ קעכ[רבינו1

 מיימוניות הגהות טמ״ש הלכות
 אשר לה״ר בתשובה ר״י שכתב דתפלה ם״ז

 תלמידו שמעון הרב בפסקי שמצא מלוניל
: לקנו( )ועי׳ רש״י של

 יש״י )ע׳ מדןת מםרש שמעיה רבינו ]קעג[
 : בח״ב( לקע וע׳ . תלמידי ומגדולי ר״ה

. הכהן אביגדור רביכו )ע׳ שמריה רבינו ]קעי[
: תלמידי( ומגדולי ד״ה רש״י

 תשובתו הובאה חכים שמריא מה׳ ]קעה[
 מהרח״ש להרב חיים בתורת

: ס״ז סי׳ ח״א

 מוזכר הזהב שרביט שמריה מהר״ר ]תעי[
 וראיתי האחרונים בתשובות

:ז״ל להדב כ״י ,הגמ על שיטות קצת

 חיבר אבטליון בן שמשון ר׳ החכם ]קעז[
. כ״י ישן ספר . המלמד ס'

 מלמד הפר )עיין המ״ם מערכת לעיל ועמ״ש
: מז״ב(

 משאנץ אברהם בר שמשון רבינו ]קעח[
 .התוספו' בעל הזקן ר״י תלמיד

 שאנץ תוספות וחיבר וטהרות זרעים פירש
 . ריצב״א ואחיו בתום׳ המוזכר רשב״א והוא

 המוזכר דשב״א הוא כי ההדיוט לי ונראה
 חייון מהר״ש כהרב ודלא . אשדי בהגהות
 דרשב״א חשב אשר י״ב סי׳ לח״ט בביאורו

 מברצלונה הואהדשכ״א אשרי שהביאבהגהות
 בתשובות תשובות הרבה לו ויש . הידוע

 : והקצרות הארוכות מהר״ם ובתשו׳ דשייכי
כמפורסם. וטהרות זרעים פירש שמשון ובינו

 וקנים ומדות ועדיות שקלים ג״כ ופירש

 פדר בהקדמת עכסאי יעקב ר׳ החכם כמ״ש
 ופי׳ .ע״ש להרמב״ם המשניות מפירוש נשים

 .נאבדו שמשון מרבינו אלו מסכתות ד׳
 דסתם קולון מהר״י בשם ישן בקובץ ומ״כ

 רבינו הוא המרדכי הרב שמביא שמשון ובינו
 מאיר רבינו הוא ותלמידו , משאנץ שמשון

 דשמהות, במרדכי נראה וכן .מאינגליטיירה
 .דגט״ה בימי היה הכהן שמשון רבינו מר אך
 חם רבינו בימי היה טפלייז״א שמשון ור׳

 תם ורבינו .עכ״ד אעפ״י פ׳ במרדכי בנראה
 ג׳ כלל א״ה ורדים גנת הרב הביאו הישר בס'

 שמשון רבינו הקדוש והרב כתב י״ח סימן
 שנה חצי לאחר החלום בעל עליו כשהגיד

 תשו' מצאתי וכן . ע״ש וכו׳ חי כאלו ניכר
 תשו׳ .יש לזה וקודם ב״י הישר בספר זו

 בכבוד לזה זה שכותבין ור״ת שמשון מדבינו
 מי תשובתו בתוך כתב שמשון ורבינו . גדול
 בן והרי שלמה רבינו עיניך מבין עפד יגלה
 תשמח ובזאת לעומתך, מלחמה כלי חוגר בתך
 .כזה בן מחלציו לצאת זכה אשר צדיק נפש

 אשד ר״ת השיבו וע״ז וכו׳. מתקנא אדם אין ע
 קרב כלי חגר רבינו בת בן כי אדוני אמר

 אלא האד״י את משיביץ אין ח״ו לעומתו
 שעלה אליעזר ד׳ חתנך על קובלני אך .בפניו

 ודברי זקני דביגו דברי וצירף העולם כל ובלבל
 חננאל ורבינו יוסף הר״ר ודברי אחי רבינו

 אנו ואין להסמך מי על ואין שפלפלת ומה
 לפלפל ולא . אומרו בשם דבר לומר יכולי׳

 ידעתי אם כי ־ גאון שום דברי על ולדקדק
 דעתי על שתעלה ח״ו ..רבינו זה שפירש

 מן א׳ אמרתי אך יוצרנו מלאך על לדבר
 דבריו ובתוך . עכ״ל וכו' חיה המפלפלים

 ר׳ הרב תוספות ישיאוך ואל ר״ת עוד כתב
־ ע״ש וכו׳ יוסף

 )עיין אליעזר בר שמשון מהר״ר נקעע[
: במ״ב( שאמר ברון

 הוא מאסטראפולי שמשון מהר״ר ]קם[
 חבורים כמה חיבר הקדוש

 לספרו בהקדמתו ז״ל הוא שהזכיר כמו בקבלה

 הג״מ בזמן והיה ־ מגיד לו והיה . ידין דן
 כמו שו״ת יהושע פני הרב מקראקא יהושע

 ובעוה״ר .הנזכר שבספר בלקוטים שתראה
 מעוטף בבהכ״ג בעמדו ת״ח בשנת נהרג

:ותפילין בציצית

 יעח )עיין בכרך שמשון מהר״ר נקפא[
 :נח״ב( השני י י

 נזירות )עיין הסיד שמשון מהר״ר נקפג[
 :בח״ב( שמשון

שמשון יבינו )ע׳ הכהן שמשון רביגו נקפג[
 :אברהם( בר י 1

 שמש )עיין מורפורגו שמשון רבינו קפי[1
 :בח״ב( צדקה

 זיע )עיין נחמני שמשון מהר״ר נקפה[
 :כח״ב( שמשון

רבינו



מערבת
י־׳" !)־״ מפלייזא שמשון רבינו ]ק־י[

: אברהם( בר שמשון

 תלמיד צדוק בר שמשון רבינו !ק־ז[
 כן • תשב״ץ ם׳ חיבר מהר״ם

 ־ מצוי אינו אך בדפוס והוא יוחסין בם׳ כתוב
 כתוב וכן ישן קלף על בכ״י ראיתיו אבל
 כ״ד דף כקוה״ד ודלא .יוחסין ס׳ כס״ש שם

 ודלא צדוק בר שמואל רבינו שהוא שכת׳
 וכ׳ , שמעון רבינו שכ׳ היוחסין בסוף כמור״ם

 ממהד״ם ההם הדינים שקבל כ״י בתשב״ק שם
 סימן ח״ב המבי״ט חוב וכ״ב ,בתפיסה בעודו

 בא ושוב ־ במגדל התשב״ק ספר שעשה ר״ק
 שנדפסבקרימונה בדפוס התשב״ק לידים׳
 שכתוב כמו והעיקר • שמואל רבינו וכתוב

:יוחסין ס׳ ובדברי כ״י בתשב״ק
 • מקוצי השר ״ןע) מקוצי שמשון רבינר ]ק־״[

: רש״י( 1 1

 ספר חיבר מקינון שמשון רבינו ]ק־ע[
 בזמן ביוחסין והוזכר כריתות

 כתב דוד וצמה ־ מרוטנבורק מהר״ם תלמידי
 בספר אך י חששי לאלף ע״ב שנת שנפטר

 סימן הריב״ש מתשובות הוכיח כ״ד ד׳ קוה״ד
 כריתות ובס׳ פרץ: ורבינו הר״ן בזמן שהי׳ זק״ן
 תום׳ חיבר זיכני דתרי כ׳ אמ*ד דפוס מ״ד דף
 הרשב״א בזמן שהיה ונראה י התלמוד על

 רבי לרב הרשכ״א כתב ג׳ פי׳ ג ח" שבתשו׳
 • יקותיאל ר׳ הרב בן יצחק ר׳ הרב בן שמשון

 ן׳ שמשון כתב כריתות ספר שבהקדמת ואף
 ר' הרב ן׳ יצחק ר׳ הרב ן׳ יצחק ר׳ הרב

 דט״ס אימא בעית אי * לחוש אין יקותיאל
 כל ואחריו ראשון הנדפס כריתות בס׳ נפל

 לכתוב חש לא הרשב״א או ,ימשוך מדפים
 פ׳ למ״ש מפכים וזה ־ יצחק ר' הרב זימני תרי

 , כמש״ל מהר״ס תלמידי בזמן דהיה יוחסין
 הר״ן בזמן דהיה קוה״ד בס׳ מ״ש הבאתי ושם

 בשו״ת ראיתי זק״ךועתה סי׳ מהריב׳ש והוכיח
 ר׳ הרב ראיתי כתוב שלפני ובדפוס הריב״ש

 • עצמו קוה״ד בס׳ העתיק וכן מקינון שמעון
 הוא הגירסא אם ואפי׳ י משם ראיה וא״כאין

 שיהק אפשר • שמעון ר׳ הרב הריב״ש בדברי
 וצ״ל ט״ס שהוא ודאי קוה״ד בס׳ אבל ־ נכדו

 ראיתי ושוב י קאמר מאי ככתוב דאי שמשוך
 שמשון רבינו שכ׳ צ״ח סי׳ בתשו׳ למהרשיל

עח גדולים צ
 ומהריק״ושרש ע״ש־ הריב״ש שכתב זה בענין
 : מקינון שמשון מרבינו תשובה הביא קפ׳׳ח

 ברוך בר׳ יהודה ברבי רבינושגיאור ]קל[
 הלקט שבלי כ״כ זצ״ל,

אדם שהוא ממנו ראיה ומביא פ״ז שבלת
• גדול

 של״ה הרב בן סג״ל שעפטיל מהר־ר ]קלא[
: בח״ב( העמודים ווי )עיין א

 כתב התוספו׳ שבותבין כקוצי השר ]קלב[
 על שהוא הדורות בקורא

 אות בח״ב שכתבתי מה ועיין ־ שמשון רבינו
:(”רש )עיין , כימ״ל

 מהרח״ו מ״ש עיין גאין שלום שר רב ]קלג[
:עש״ב עליו זצ״ל

 ובן ימים האריך גאון שרירא רבינו ]קלד[
 אחת בידו נתלה שנה מאה

 אמר ז״ל האר״י ורכינו • ישמעאל מלך מדת

 ־ שרירא לרב רמז שרים ־ נתלו גידם שרים כפ׳ שרמוז
 שהיה כהדרו לא זקנים פני \ בידו שנחלה נתלו בידם

־ במקרא רמוז הכל כי כאמור שנה מאה כן זקן

 עשי גאונים בנו האי ורב שרירא רבינו
 והתשובות ופירושים בהלכות חיבוריהם

 להרמב״ם המשנה פי׳ מעתיק כמ״ש ערבי־ בל׳
 לקעתיקו בגודלו שנפל נזיקין לסדר בהקדמתו

 וכבר ־ מסוקוסטה יוסף בר׳ שלמה רבי ושמו
 בה״ב( בבועות בעלי )עיין בח״ב הדל אני כתבתי

 גאון האיי לרבינו שבועות שערי שראיתי
לו וקורין צח ערבי בלשון בכתובים והמה

: נחאוו״י

 של חתנו היה חמרדכי שמביא רשב״ט ]קלה[
 בהגהות כמ״ש , ראב״ן

 : חמק הלכות אחד הגעלה בדיני מיימוניות
 כ״מ הכהן יצחק מ׳ )עי׳ נ״י□ מהר״ש ]קלי[

: הכהן( יאודה

 :אירגאז( יוסף מ׳ עיין ס פא די מהר״ש ]קלז[

סילוא(: די חזקיה מ׳ )עיין טא0קו מהר״ש ]קל"[

אהרון קונטרס
 י כ״ו סימן פ״ד נימין בישיש מהרש״ל כ׳ שמאור ]א[

 אני ושם מאיר אביו כס היה דאחד
 ולשום * הילד יקראו כיצד מחלוקת והיה ־ אורי האשה

שלום



גדולים ש מערבת
 עכ״ד• אורי מאיר אור שני כלומר שניאור קראוהו שלום
 משם כיזב יונה דרכינו • קדמון שניאור דשם נראה ומ״ע

החשיד יונה רכינו )ע׳ ח״א בשה״ג כמ״ש שניאור מ׳ רכו

 • שניאור בשמושם קראו אמרים רבנים וכן ־ מגירונדא(
 בעולם זה שם דיש שניאור הנזכר לילד קראו כן ועל

־ אורי מאיר ־ המאורות שני בו ורמוז

 פלי הרב כתב יונה רבינו תלמידי ]א[
 וז״ל בהקדמתו י״ד על מגדים

 הדמב״ן מסתמא הס יונה רבינו תלמידי
 יונה רבינו אצל למדו שניהם כי זהרשב״א
 ־ עכ״ל הרמב״ן אצל אח״כ למד והרשב״א

הוא מוסכם דהיותר חדא , הסליחה ועמו
 הרב כמ״ש הרמב״ן תלמיד היה יונה דרכינו

 אבוהב מהד״י תלמיד היה הוא כי ,יוחסין ס׳
 יונה ברבינו בקיאי דאינהו ופשיטא בספרד
 והכי בזמן רחוקים כ״כ היו ולא ספרדי שהוא
 בספריהם טובא בדוכתי האחרונים נקיטי

 מרבינו תלמיד והיה הדור גדול היה דהרמב״ן
 / תלמידו היה יונה ורבינו התום׳ מבעלי עזרא

 וזמנין יונה מרבינו גמור תלמיד והרשב״א
 הרשב״א לפעמים ולכן • הרמב״ן לפני דלמד

 ע״ש: וכו׳ הרמב״ן ומורנו יונה רבינו מורי כותב
 מבעיא לא יונה רבינו תלמידי הדברות ולכל

 של רבו דהוא מכללם הרמב״ן דאין
 ברכות בפירוש והר• .תלמידו ולא יונה רבינו

 שלשה פדק ריש יונה מרבינו שהוא להרי״ף
 לשון הוא ואם ,הרמכ״ן ומורי כתוב שאכלו

 הוא ואס .רבו שהוא לדעת הראית יונה רבינו
 תלמידי מכלל לאו דהרמב״ן הרי תלמידיו לשון
 לתלמידי מיוחס ברכות פירוש כי ,יונח רבינו

 נראה כך שכותבים וכמו , כידוע יונה רבינר
 זה כל דעם אלא , תדיר נר״ו הרב למורי

 יונה מרבינו לשון איזה כותבים דהיו אפשר
אין דודא• מבואר הרי וא״כ י וכלשונו ככתבו

ת
 אלא • יונה רבינו תלמידי מכלל הרמב״ן

 יונה רבינו תלמיד ודאי דהיה הרשב״א אפי׳
 בכלל דאינו נ״ל מ״ם תדיר, עצמו הוא כמ״ש

 הרשב״א הוא גדול כ• י יונה דבינו תלמידי
 לכתוב התחיל כבר נעוריו ומימי שמיה, ופקיע

 וזה • שמו על נקראים ויהיו לעצמו חידושין
• בעיני פשוט

 לעיל עיין • רש״י של בתו בן תם לבינו ]כ[
 )ע״ןרבינו ,היו״ף במערכת

: מאיר( בי יעקב

 יעקב יבינו )ע׳ מאורליאנס תם רבינו ש
:בח״ב( מוסר של הישר ס׳ ועיין י מאיר בר

 ן׳ דוד מ' הרב בן יחייא ן׳ תם מהריר ]ד[
 י״ד בב״י מק שמזכירו יחייא

 ונדפסו שרת חיבר הרא״ם בזמן טרפיות הל׳
 ס׳ ויחוסו בשבתו והאריך • ישרים תמת בספר

:ל״ד דף הדורות קורא
 • חבורים לחבר הפליא יחייא ן׳ תם מהר״ר

שלא במקים נסים מעשה הדי״ף על
 וס׳ הנסים על ספר הרק דברי ועל י הרק יש

 וחבורים ודרושים ופירושים הגמרא דיני ברוב
 • לאלפים ותשיבות ־ חכמות בשאר וספרים

 מעט כ״א נשאר ולא הכל נשרפה ובשרפה

 הרא״ם בזמן והיה קמא מהדורא תשובות
 ומהר״א הלוי ומהר״א טאיטאצק ומהר״י

 ספר הוא התשובות וס׳ ־ וסיעתם ירושלמי
 משבחיו וקצת י ישרים תמת שבס׳ תם אחלי

: ע׳ש בהקדמה מוטאל בניסן מהר״ר כתב

 • לעבודתו לבנו ויטהר טובה בעצה יתקננו ה׳
* חיי□ תורת בתורתו לשמה לעסוק ויזכנו

* ותהלה ברבה בל על ומרומם • הללויה יה תהלל הנשמה בל


