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מ ב1א.

ספר היחכים ,אשר אנכי מתן לפניך היום ע"פ כת"י ווינא והאטבורנ
טלל כל הדימם הנחרצים לשליה צבור הצובר לפני התיבה ,אשר"סידר אותם בהשכל
היצת ר ,נתן ב"ר יהודה ,שחי במאההראשונהלאלף השעף
וטריעם הרשב' א
כפי הנראה משו"ת הרשב"א ח"נ [רפוסליורנו ,תקל"ח] סי' קצ"פ ודל :תשובת שאלה
לנירונדה ,ההכא הנכבדהותיק ף נתן"1ר .כבר השבתי על מה עהצאלתבענין השליש
ואמרתיכי הוא נאמן אפי ,במקום עריםותן לחכםויחכם עוד,כי חקרת ודרשת"יטב
והנהנכון מצאת בעמור וכהשם הרב בעל דיחקת,נם חקרת ודרשת בשמועת בעל אומר
לפקדון ,שלסדו ממנהכן רבותינו בעל התוש תמו שכתבתי וחזרתי ,וחזרת ושדית בה
נרנא לומרוכו' .והוא גם הוא האוואל מאת הרא.ש תורה והוא החויבלו בכלל י"אסי,
" :שלומך יהא נצח החכם ר ,נתן אףץ,מי שק.יבל עליו בשבועה שלא יוצחוק צוום
וצחוק וכו' ,ושם ככלל נ"א ס" ג' :הנכבד החכם רבי נתן "6ט.על אודות האשה שאסר
הגוי שטבעה הספינה שבעלה היה בה וט' .ואמשר שהוא הנזכרבדברי השואל לר'חיים
ב"ריוסף"
) בהנהות מררכי טוף מס'גיפין ס" ת'ענ).
והטחברקבלמאביו ר' יהודה ,ששמע מפיו וראה מנהגיו [ע' 9, 29צ [,שג)]ופעם
אחת עלתהעלדעתו של הש"ץעומרכלנדרי ע"פ מדדושל ר'תוינערבואביו [ה'יוה"כ
ע'  ,]40וסמיוועיי כתביוידע את כל
נעשה עזי אביוקנו רי עזריאל [עמוד
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11י)יבס' כל נדרי ע 89 ,ה)] .וכפי
חי
) וגם הוא הוניל תורה במן הוא"ש ,כנואה טתשובותיו 3לל ס'ב ס" א' וכלל ק'
"
סי' א' .מס' אור החיים לר' חיים מיכל ע'  408סי' מ 87כתב שנזכר בתוס' שנחות רף פיה
ע.א ,ופעות הוא רשם ע"ה בירוצי צ"ל ר' 'חייא כר יוסף וקאי אמאי דקאמר לקטן בגם' דה
צ' סוף ע"א - .ובאוה.ח שם כתב עוד שר"ת ב"ה יוסף טזכיר בתשוגתו לט"ו התש ,וג,ז צריך
תיקון ש ה ש 1אל הוא שמזכיוו בשאילתו לר"ח.
ג) אפנם ר' נתן הנזכר בשו"ת מהר"מ נ"ב ד"פ סי' רל.ט קשיש סובא מהמובר ,ושפ
בסי' תרל,ז ובדפוס קריסונא סי' י,ח השיב ל ד 1ד. 1ר'נתן .ור'נתן הדייןבוילייאייאל ,החוכא
בשו.ת וכחן יהורה לריי בן הרא'ש,הי אחר זמן המחבר והש נתן הנזכר שם תוך סי' צ*ג רף
נ' ע"ב בסוף תשובתר'ירידיה ביר ישראל הוא כפי הנראה ר' גתן בוזי ביר יואל תכהן שחתפ
כן שם בדף מ"ו ריש  - ,a~Pועי ,גס' ריטוט להח' צונץ ע.199 ,
ג) ונכל בוידפי
ס ויניציאה שב"ז] דין פ"ב דף מ"ב ע"ג ודין ס'ד דף ע' ע"ג העתיק
בטעות הר * מ וצ*ל אטג"ע  -אנא מרי נשמתו עדה ובארחות חיים לר' אהרן הבהן מלתיל
א '
[דפוס פירינציתקיזי] ה' הבדלהסי' ל"ג וסדר תפלת ר"ה סי' ג' העתיק דברי המחבר ולא הני
בסם מי שאפרם.
ו) וכיה בא*חדין תפלת ערבית ס '.ד' אבל ב3ל גו רין י"ג העתיק :וראיתי כאוב
ן בשם רבי אלעזר וקנו.
בו"ם נ"עןיכ"ה הכת"י כודאפעסט!
ה) ג'ו שם בא'ח ה' יוה"כ סי' ב"ס רף ק"ו ע"א וככלנו דין פ"ח דף ע"ה ע"ג.

ושקי

ספר מחכים
נדויו של רשיי ,דואזחנירו ר ,יסף ב"ר יהזדהי
) שלחו שלש שאלות לרש"י
להאירעיניהם ולהעמ.דם על האטת ני בא מעשה לידם והתירו והתלמידים מוזדדין')
בדבר,וע.ז השיב להם :נחי תש ופי נאלם מלספר תלאות העוברותעלי גל אחר גל,
עלכן רפה ידי מלכתוב לקרובי מ) ר' עזריאל ולחביביוריעי ר' יוסף תשובה
על דבריהם בכתביריוהנני קורא טפי לאחר מאחי והוא כותב [בית האוצר לשר.ל.
הוצאה שנ.ה לבוב תרמ'א דף ק'נסי ל"ד וליה ,הליכות קדם ע'  47תשובר .חנכי
צרמת ולותיר סי' ט"ו] .ובטחזוי חפרי סי' שס"ו העתיק תשונת רבינו עזריאל ברי נתן
וז"ל :אשר הכמיםיגידו את שלוםידידי קר1בי החבר ר' שמח ה בר' יצהס אני
צעירו החתום רורום  Oyשלום קר1בתי הנברתובןיקיר יגדל כחושים ,על שאילתו
אני משיבולפי עניותדעתי ...כאשר פירשנו זו הדרךוזו העיר צור ישראל יאירעינינו'
בתורתוויורנו ונלכה באורחותיו עזריאל בר'נתזז"ל .ואני יצחק בז'.דורבלו כ) מצאתו
תשובהזו מרבינו עזריאל וכתבת'ה כאן למען תמצא ואחריה אכתוב תשובתרבינו 'עקב
על דבר זה שהשיבלשינא לר'  1'Ptwבר' נתנאל  ),אלה הדברים חידשרבינו עזייאל
בוי נתן על סדר תלועותיטל ראש השנה.,,י")  -ובתשובות חכמי צרפתולות'ר סי'ע-ב
הובאה תשובתו שרמז עליה שד"ל בניתהאוצידף ק-ד ס" רט-ז ונדפסה שנית בח"ב
מס' האורהלרש.י 1לבוב חרסיה] ס" ס"ה ויפה העיר שם החי מהר'ש באנער בסי' מ"ר
מק"ג 'נ) .ובשבלי הלקט השלם ס" ה' תמצא תשובת ר ,אברהם ב"רדור יג) וכתב שםג
עד כאן דבריהריי יהודה זצ"ל ,אבל אני שסעתי מפי ר''י) הכהן שהריר שמואל
דשמרינוחביריו היועוסקין בברכת התורה ואתאעליהור' עזריאל אמרלהן במאיעסקיתו
אמרולו בברכת החורה אמרלהן כתובבירושלמי.,,ובשבלי הלקט [הקצר] הנדפם מכבר
איתא בס" ב' :ר' שמואל דמשרוגט).
 ,אמנם הדבר ברור
ר' ושמואל דרמרוג
 ,~Ralnerul)tנקזם משכן בנודו של הרשנ"ט ,ששקילזטיי עם
~UYWר' עזריאלבנידון בם
אדם שישבועל הספסל ושברוחווחייבם ר' עזריאל לשלם ורשב"ם פטרם [תוס' ב"קדף
" ע"א ד-ה כגון ,א.ו שם סי' מ-ה ,ובא.ו קצר כתיי שתחתידי כעת,בהנמיי"מ פ"ו מת

,

ו) בתשובות חכמי צרפת ולותיר סי'  '1הובא מה
הקדוש מ"כ .ותואר זה הוא לר' יצחק גיר יהודה שראה אותו במלכות לות'ר געת דליקה אחת
שהיתה נעירז ןמחזוו ז'טרי ס"מ פ"א ע'  .]51וגאפ סנהדוין סי' ע"ז תטצא טה שהשיב לו ר'

שפרש ר' יוסף בר' יהודה מפי רביו

יצחק בר אשר אודות שטר משנת תתס"נ.

;) חויין מ-ח ע"א מזרנ,ין ברבר פירש.י מגמגמין ,וכערוךגריס מודנרזין.
ח) ואפשר שהוא אחיו של ר' יהודה בר נתן ,התנו של רש-י כפי השערת הח' מיללער
שם בהערה א'לסי' ט"וובעקבותיוהלך הח' גרשסםבספרו Paris 1897
8 11DY
I , a c.68i
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רBיGט~וט fע' 8ע,
n
אודותיו ככרם המך ח"נ עי  200ובציון  wע' ? ,97וfנץ בס'
וכס' השנתי להה' כרילל ח"כ ע'  ,77נאגרות שד"ל ע'  231וע'  749וכס' עטרת צגי להג
היובל של הח' גואטץ ע' .31ראה מה שכתב הח' גרשסס במ"ע מחנשצין שנה עשירית ע' 76
ובספרו1.
 ); .ע'  196והח' סהר'א עפשטיין כמאפרו על ר' שמעיה תלמידו של רש"י [תוצאת
מיוחדה ממ"ע החרשי  418. 1897חוברת ו' וז ],ע'  18הערה .1
י) ,1.ו) ע' 664עיי"ש.
י"
) ואח-כ הביא שם תשובת ר"ת שחולק ע"ז ,והמחכים העלה להלכה כר"ת והכריע רלא
כר"ע ב"ר נתן זקנו
יג) אמנם במבואלס' האורהריש עמור 46כברנעלם מסנוטהשהעלה בהגהזו וכהכמהשכתכ.
יג) וצ"ל ר' אברהם נ"ר יצחק אב"ד ,כמו שהוכיח בטישור הח' גרשסם בספרו  );3.ע'
 417ושם ע'  638ודלא כמו שכתב מחבש
גהקדמתו לס' שהל"ק ע'  8הערה מ"ב
בשבעי
האשכול ע' .XIft
שהלך בעקבית הרה"ג רצ"ג אויערבך במצוא לס'
יד) וצ"ל ר-י הכהן דהיינו ר' יעקב הכהן מנרבונאו
עז ,זב; העתיק כקורא הדויית לר"ד קונפזרטי [געילין הרח] דף '"ה ע"כ.

,

מבוא
חובלומזיק אות ר זנהנהות מרדני לפ"א דמ"ק מ" ר],ור"תהכריע בר'עזריאל וקמצינו
שהלך בשיפתו במרדכי פ"רדחולין ט" תרם'ם ובמעשה שהיתה בטחוש ושלחו לר"ת
אם מצות חליצה קורמת למצות יבום או להיפך והשיב דהלכה כאבא שאולחרא.*.

ונם רג" עזריא ב"ר נתן פסק כאבא שאול מאלוראיות [מהר-ם ב"ב דפוס פראנסי'

תתם ]1.וצ'ל ר' עזריאל ב"ר נתן נמו שמפרשיוצא מדברי הנמי"מ פ"א מה,יבום
וחליצה אות אי ומהריק שרש ע'ג  ,(rpופירזשיזופסקיו הובאו ג"כ בתום ,המגהדףיז
ע"א ד"ה פז"ר ושם בע"ב ד"ה דכתיבובקירועוין דףוי ע"א דיה לא יהא .ומה שכתבו
בתוס' ב"ק דף כ"ד ריש ע"א משטו תטצא ככתבו ובלשונו בתוס' ביב דףכ.ח ע"אד.ה
אי מה בשם הר"ר עזרא ") ,ובסמר העיטור הלק עשרת הדברות דף מיל ע"א הביא
מירושו של ר ,עזריאל והשינעליו שם ,וכן בספר המנהינ הגיא בה' פסח סי ,ע"פ
[דמום בערלין דף מיד ע"ב] :נהנוכך בשם רבינועזריאלויל מצרפת.ובפסקי הלכות
לר' מנחם מריקנטי [בולומיא שנת יפר.ח] סי' מ-ז איתא :השיברב" עזריאל בר' נתןכי
כשאין ס"ת מותר לקרוא בחומש ולברך דלא נרע ממשנה ותלמ
ו)דעוצריךלביןורב"
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 .וכ' הר' אברהם בר' אפרים
יצחק בר' יהורה לא היהנוהגכן,.
כנון
חומשין שלהן וכוי ,וברשימת הספרים אשרהיו לשוחיה ,הנקראת בשם קהלת שלמה
הביא בסימן 71מי הראב'ןעל מחוור אשכנז ושם כתוב:כך אמררבינו שלמה בריצחק
ז"ל כשהיה מתמלל בר"ה ..,שכן שמע הטפרש מר'עזריאל ב"רנתןרע [ראהבס,ריפוט
הת' צונץ ע'  - .]196ונראה שאף התשובה שהובאה בהנהות מרדכי לפ"ז דביק ס'
ר"ט היא לר"עדילן 'ט) והוא הנוכר בכת"י שנכתב במירמיזא הכולל פירש רשיי ורשב*ם
אשר כתב אודותיו הח' מהר'א בערלינער במ"ע החרשי  MS. %11, 217ואמשר שאליו
כיון בכתיי סחרוואלבגליוןנמוקירי"ר עה'ת בראשית ח' ,י"פג).
,
אמנם ר' עזריאל המכר בשנית טהרים ביר דפוס פראנ ס' תתרכע"ב איננוע"ע
דילן ,דעל אותוהענין השיב נם ר' יצחקבן הקדושר,היים סאופנהיים ג )6אל השואל
 (ruאמנם הוא הוסיף שם מלת הכהן על שמון
יו) וגירסא זו נראית עיקר כרמוכח מדברי כפלי התופפית
שור נגח הוא 1רף מיד סוף  [NUVומתוס' רבינו פרץ על מס ,ב.ק [ליוורנו תקע"ט] ושם איתא
הרב הנביא ממזקזנטור ] [A~oncontourוזהו ה"ר זרא הנביא תלמירו שלריי הזקן
י
ב
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יבחוס' גיטין פ"ח ע"א ר"ה ורומא ובחוס' שבועות ב"ה ע"א ר"ה רג ובחשובות חגמי
צרפהולווזירסי' פ"ר .ומה שהגיא בשו"ת מהאם ב"ב רפוס קרימונה ס"ס שמב ועור בהב מ1.
רכינו עזרא דמינק"טור ז"ל וכו' תמצאבמארכי פ"י דיבמות סי' קכ 1.בזה-ל:כי אמרלי הנניא
סינקטור וכו' .ראה מש"כ הח' צונץ בס' צור געשיכטע ע'  49וע'  ,66והת' גרשסם בם'.נ]) ע'  887וע'  376ובמ"ע מחגשצין לשנת  1881ע'  168ואפשר שהואבין הפ.יטנים אשו
מנה הח' צונץ בספדו ליפעיחטווגעשינטע דר סינשג"גשלעןפ"עזיעע'  466-7והאופן שהניא
י הח'יעללינעק בהוספה שניה לספרו :בייטרשגע צור געשיכטע רער קבלה
שם בפ ד' נדפםע.
"ניה,לייפציג  1852ע',11י1-זך ,ע"פ העתקתהח' שד"ל ובם' טל אורות לרשד"ל ראה
חוברת ש
שנית אור ובקונטרסהפיוטים הנלוה אל המחזור ויסרי כת"י לונרון [גרלין תרנ'ד] סי' כ"ז הופיע
ז ע"ב היה רני עזרא רבו של הרמב"ן
פעם שלישית - .ולפי רעת בעל קורא הרואות דףי.
ומפורש יוצא סמה שנתב שם ברף י"ר ע"א שהיה רבו בתלסור ולא בחכמת הקבלה ועי' בשה'ג
שהלך צעקנות סהוהיו וראה סשינ הח' רא"הזוייפ נמסרו דור דור ודורשיו ה"ה ע' .6
ים) שחיבר ס' מימנין בשנת ה' אלפים ל"א [ IUnivers. isr. 1862, 858והוא תלמירו
של ר' טוביהב"ראליה מושנא,ע'צינץליטעראטורגעשינטע רס"פע'  808הערה 16בס' )]7.ע'.198
יט) ראה מש"כ הח ,מיללער בהקרסתו לתשובות חצויל ע' .%%1%
כ) שהביא הח' מהר"אברלינער בסוף ספרו זכור לאברהם [הוצאה ראשונה טשנת תרכ.ז]
עה,ת פ' משפטים ד"ה ואם

דף קפ"חע.א.

ג"
 ,עז' נס' חצי ט:שה עה"ח ע'  9ובחדושי אנש .שם על המרדג' סיף ק.דושין

אות

ספר מחכים
ה יעקב נ-ר ממדכך ולפט טיסה ברוראבהי בדורו של דואשא4ואפורךשד"א רוהריאל
ל סדו'ה א?ינ) הנזכר בהנהות מרדכי פףקידחטק ס"r~pnובשו"ת
בשר יחלחל רבואי
זכרון העדהלרייבן הרא"לומך ס" צ-ב [דף מ"ת ע"ב] ובשלטי  a'~aanאשו סביב
להסרדכי פיד דב"מ סקימ ואפשר שהוא החתוםעל כמה הנהות שחסצא במרדכי כמן
בב-םסי' ריח ודפוס הילנא הנדשת הב"ח סק'ה הטם"א ובעיז סי ,תתמ*ז .וסמה שכתב
במררכו ב4מ ס" שנ"ד :שמעתי ממורי הרב רבית פרץ ,יש להוכיח שהוא המהבר של
התוס' שפי' לפני טורו ר *פ שהובאו במרדכי ב4ק ס" ס"ה ו CW-בהנהות
ס" ר'ז כנ) .ובתאובהאיהביא בשלטי הנכורים משרסביב להמרדכי בסוףפ.ב דאב סק*א
חתום ג"כ:עזריה נקה ה'ריחיאל זלה"ה ,אמנם מהגהות מרדכילקידושין שי תקס'א
4ותער
ותסס'ב מוכת שצ'ל עיריאל בר יוסף יי
בותיו תמצא שםבסיי תקנתןוכפי
בר,יוסף.ובשיפה מקובצתהמיוחסת
הנראה מתוך ההטשך הנהגם ס" תקדיח הוא
לריב אשכנזייס)ע 5משנזיר תמצא פידוחכם פסוקים סף עזריאל ואיןלהכריע מי
ששיהם המחנה
ורי עזריאל ממזכר במחזור רטרי ס" קרח כי) ובארחות חים דם  nseברכות
סי ,ל-ח ש נש האסומותנת'ידף קיטע-נ כ")נ"לשהוא רעב"ר מנחם כט)תלמידו
של ר' יצחק סם נהורבן הראדאר ,מחוקרי זטנפ שכתבו חאהו ף עזרא אשררה רבו
ב' ובמגע  Revue 608 itudes juives ]1114 68יאה מה שכתבתי אורותיו במבוא לס
לקם יושר ע'  XX,XI:IIסי' עיט ,והשערתי שהוא רבו של ר' עוזר כשוידא הנזכר בהגיה
ליו"ר סי
' ס"ט ס4ק
לשערי דורא סי' פ"ב 1גרפופ ויניציאה משגת שיה רף ליח ע"ב]
ל"ב .ובמנהגי טהרי"ל רף ק".ח ע.א הביא ששאל מהיר עוור ממהר אל
מט"עזר פירנא .וצאה זה
טצאתי במ"ע בן חמ.ה שנת  1865ע'  913שהעתיק שם מגליון כתיי ס' המרדכי שנכתב בשנת
קמ"ב ו!*ל :כשהייתי אצל הער יצחק מבילשטיין הלזי בירושלים ע.ה שנת  w*tpוכו' וכן ראיתי
על שלחן הר"ר אליעזר פירנא גפמגושטא ] Famagustaעל האי  [Cypernשנת קייט לפרט...
אני הכותב אכלהי פול לבן בפסחעל שלחן הר"ראליעזר פירנא ז"ל בעיר פמגושטא שנה קי"ט..
כנ) כדמעת מתשובתוסי' צ"א .ואולי גם הוא הפייטן שהגיא צונץ בפרו ליטעראטור-
געשינטע רז'פ ע' .844
' בהליכות קדםע'  46וע'  47ובאוצר הספרים לרי"א בן יעקב ע'  826סי' ג",1
כג) עי
ע) ראה מש"כ הח' קאהן בספרו על ר'מרדכי ב"ר הלל ןברעסלא ]1878ע'  101הערה 42

יריע

יש

 tffttylשדעתו

נוטה ,שר-עשהיהברורו של ר"ת הואר"עביריוסף,וטעותהוא.עי' נם'.ן;
)ע' 4297

נס) עי' שהעג ח"א אות ב' סי'  28וקונטרס המזכיר להח' יעללינעק ש .19
בו) וזולתי טעם זה יש טעם ברור בדגר למה ניתקן קדיש כארמית ,כאשר פירש רבינו
עזויאל ספני שיש בו גילוי הקץ.
גן) וכן כתב הר' עזריאל נ"ל בפי' התפלות שעשה עיד הקבלה.
כה) מהרי עזריאל זצ"ל טעם למה קורין פזמון ,לשון חביבות הוא ,כלוטר חגינ הוא
לענות ולחזור ולשנות אותו .ובפסיקתא הימאנו כאשר חפץלומרחביבות שלו אומר פיזמא דיריה.
ע"א ותען להם מרים בתרגוםירושלמי  nanmלהון מרים .וכן תרגום שלויעןאיוב ושיםאיוש.
בירושלטי מהו לשון פיוט פסוק הוא במלכים .בשאול והיה כנגן המנגן מתרגמיכן ויהא כמפייט
' ע'.87
פייטא .עי' כנחלת שר"ל הנדפסנאוצר טוב שנתתרליטע' 86ובסיעמחגחצין שנהי
נט) באור החיים לרת"ם ע'  626סי'  1106כתג שר' מנחם אבי ר' עזריאל הוא הנזכר
בתוס' ב"ב דף פ"ר ע"א ד"ה האי ובחולין דף י"א ע"ב ד"ה וכי ,ראה -מש"כ הח' צחק הכהן
במ"ע 0 111, 7ט 807והא' גריס בם'  )17.ע'  262ודע שמה שהובא בתוס' חגיגה י"ג ע"א
ר"ה מסוף בשם ר' מנחם בד עזראל קבל ר' יצחק דפן עכו מפי ר' םנחם ה א ש כנזי שהיה
תלמידו של ר' אליעזר מגרמיזא ונחכרס' הרוקח [צמץ ,צורגעייכטע ע'  ]165ובבר העיר ע"ז
הח' 'עללינעק במכתבך הנדפס בברמ חמד ,טחנרת שסינית ע'  ,109ועיי-שוע'  160, 116וע'
 208בהעדה!

מבוא
של הרמזתן בקבלהונפפי בשנת תתקצ'ח[יחמץ לפום אמשפרדםרף ק' ע"א] וכבר
העריהירן,תהנאה
האריכו למעמתם :הח' צונץ בס' דאניפפעטדיענטפליכען
שניה ע'  417הערה  ,6רח"ם באוה"ח עי  686ס"  1161ר'יחיאל סיכל זקש בספרו על
הפאפלם ע'  ,328לאנדיערביריענפ  1845עי  ,196שניאור וקש בהערותיו הנספחות
לרושמת הפליפ ע'  45וכו,,יעללינעק בספרו :משהבן עו'פ דיליאון ל?פצינ 1861
ע 16 ,הערה 9וע 46 ,ובמאמרו?בייטרשנע צור נעעויכפע דער קבלה 1 ,לאפצינ 1862
שליקר ,לפסיא תרפ"ו ע,
ע 11 ;41 ,ע80, 44, 82 ,וכו' ,ובמבוא לבית הטדרש
י
ד
ח
 XXXIXהערה  6וגרבוץבחיבורו הגדול ח"ז הוספה  1ולאנדמהופ בסי עמוף העבורה
 801 9ורמעוישסי,בהעתקות שבסוףבם,פ אוצרותחיים ע' 366ונירונדי בס' תולדות נדולי
ישראל ע'  286סף ורא"הפייס דדיו ה"ה ע'  6הערה 8ועי .14נועח'ש ע' ,)102
זטלפעלר במ"ע טטנחצין ח"ד עי 41וני
ן ניקסם במ"עהחדיש  MS. 1881ע' ,666
בערנשפיין במטנטציןשנה  XVIIIש  101הערה  18ורפאםורפ-השיפשפיין בש תולדות
הרמבין ,קראקא תרתחיעי  4הערה ש וע' 19הערה מב ובט'ע צ'יפשרי6פ פיר העב-
רטי,צעביבלישנרט6יע שנת  1908ע' .)( 50
כאמור חונך המחברוצלנו על ברכי אביו לתורה ולתעודה ,וכן נםיצק מים על
ידי ף יצחק ב"ר פודרום ודיני תחצןע ,)"( 29 ,ר-ח ע'  30ינ
) וחתכה ע ]48
תלטידו של הרמב'ן (ג) ורז יצחק סני נהורבן הראב"דיי
) ורבו של ר' ושם פוב בזר
אברהם ב"ריהושיע בירשאול ב-ר סשה ב"רדודב"י אנרהסנןנאוןיס) ושל ר' יצחק
ב"ר שמואל דמן עכויי)
 .ובדווית הרשמאס.י תפץ ותתז(י) תמצא שחתם שמו על

פירפי"נע

ועוד תשוב ותראה בדברי החכמים :צונץ,ריסוסע'  168ורמש"שברשימתולגשדלעישנש

"

ע'  978סי'  6035ושם  1965*5וברשימתו לכתש סינכען סי' י, 11ז240" 92
והטמיר שנה xvniע'  19הערה  1ורשימתנייגויערסי' 16192סיום מספרו על חקירת העוה"ז
וז"ל :עכ"ל החכם ר' עזריאל הגרוף-.ור' עזריאל ב-ר שלמהמקובל מגירונא שהגיא wolrבהע
מספרו  8~1.Hebr.ע' 874עי'אודותיו ברשימתבשדלעישנאפי' toa1 4478ליטעראפורגעשיכפע
8115,

רז"פ לצונץ ע' .660
( )6אזח הלכות הגדלה פי' "7ג וכלבו דין
(כ) אזח ה' תפלה פי' ק"ג וכלבו דין מיש
(ג)עי' אוה"ח לרחים עמוד  501סי'  .1075ומה שהביא בס' כתר שם טוב פ' בראשית
ופ' יתרו :ומורי ההסיר ר' יצחק בןפוריוס נרע א.ל בשם הרב ר' יהודה בן יקר אפשר ששמע
מרבו הרמב*ן שקפל טובו ריי בן יקר [ע' באוה,חע' 562סי'  e~ttr1 1126ע'  461סי' ]!1000
ועפ"ז יש להשלים משיב בס' תולדות הרמב"ן הנ-ל ע'  12וכו'.
(ו) המ"ע צייטשרי6טפיר העברשישעגיבלייגראפיע שנת  1908ע'  50הביא מס' גרי
הארון כת"י פאריזסי'  840שכתה שם בם"א פיהוי"ל :וכנר הם [ראשי הפרקים] נרשמיםלי
נכתר שם טוב שלי כאשר קבלתים מפי רבותי הרב הגרול ר' שלמה נ"ר אגניהם ז"ל בן אדרת
והר' יצחק ב"ר טוררוסנ"נ שקבלו מפי הרב ר' משה בר נהטן נ"ל והרב החסיד הר' יצחק מגיא
נהורז.ל בן הרב הגרול ר' אברהם ב"ר דור זצ"ל אשר נודעה חכמתם ויצא פבעם וכו'.
מזב.

(ה))ותבר ס' סגדן עוז על ס' משנה תורה להרמב-ם וכתב שם בפ,נ מה' תפילין :וכן
נהה רבותינו האימתנים מע שלמדוני חכמה הרשב"א והריב"ט מפי הרג החסיד ר"י בן הראב"ד
ז"ל ועל פי רביע:הגדול הרמב"ן ז"ל .וע' באוה"ה ע'  599סי' .1216
(ו) אם אמת הדבר שבה' הח' גרשפץ בח"ז מספרו הגדול ריש הוספה  8מס' מאירת

עינים כת"י פ' בחוקותי ,וברשימת רמש"ש לאוצר הפפרימ שבטינכען לא מצאתי כלשונו 1וע"
י קדם  1845ע'  750בהערה.
גאוה"ח ע' 518מי'  .1088וראה מה שהובא בתוספותעל
(ו) ועי' בס' מנחת קנאות לר' אנאמרי ביר משה ב"ר יוסף הירחי המכונה דון אסטרוק,
פרעסבורג ,תקצ"ח.

מפר מחכים
"חרם שהונרז בנרצלונא ביום השבת בפרושת אלה הדנרים שנתשקים וחמש לפרפ
האלף החמשי (?) .ורביעבחיי ב"ר אשר ,תלמידועול הרשב'א ,הביא בבאורו לפ'
כשלח ע"פ זהאלי ואבהו! זהשמעתו מפי החכם ר'יצחסטודרום":ל .ורעת הח' ב-לל
[בס' השנתי ח"ח ע'  ]88נופה ,שזהו שמנה ר' קלונימוס בירקלונימוסבסוף ספרו אבן
ב1חןבין עשרה השליטיםיה
)ראימי בני המעלהבנליל קפלונייא וכתבעליו :ומשם
:ירונה המהוללה,הרביעי אריהביערהלבנוןנפירבעדריצאןקדות"ארישבחבורעז כנמר
במלחמתה של תורה הגבר הוקם על מרום שבה ותהלהדוןטודרוסאינק חציט)י אמנם
י מס'נזיר [רשימת רמערש CB.-
נראהשכיון שםעל ר'טודיוס ביר יצחק ותחברחידותי
עמור  .]2522וברשימתנייבויער ס"  448העתיק מה
ל
"
ז
ו
:
ו
ר
פ
ס
שם
שכתב
בסוף
פירשתי
מסכתזו בשעת הדחקאניטודרוםבןיצחקעלפיתוספותהצרפתיים.,.בשנתפ'ב .ושיאת
מ"א היא שנת צר ומצוקנזרת ה מצ1רעים הבא אחריללת הר1עיםע) .שנה
יצהקיפונו מרעים והיינו לנגעים ולפני האפים'ור מלך הנוים עלומרשיעיםלהכחיד תורת
אטת *,.נשרפו מפריס ועוד עתקמביעים לבלתי הזכיר שם ישראל בארצות התועים.
י נרגז
הכינו לקדושים אשר בארץ מטבח ,עשותשפטיםלפלחולנצח ..,נט מלך ר 1מ
זהטה קם לשוסתככליריק למומה ,כתב ויעץ לערוות ולא עשה ,הפר השם עצתו
ודרכוכסה ...ומניננו יתברךגזל חניתו ויחלש ,לבלתי עשות אשר חרש ,לשום התלסור
גלמוד ,ולהשבית תורה מכל פה והנה הוא כחולהעל פאת מטה עלפה(?)ת")כיאליינו
ידיו כפה ומכאובות עבדיו רפאירפא,ובשו"תמהרי"ק שרשק"בהביא מה שמצא במררכי
זקן מאודוז"ל ושלח רבינויחיאל מפרי"ש אל רבינו נתנאל מקיען ודל אל מור רבינו
נתנאל שלום ,בקשנופני כבורו לראות על אודות יבם אחד שישלו אשהואינו רוצה
.לחלוץ ליבמתוומעגן אותהכי נתןעיניובסטון ..,ושלום יחיאל בר,יוסף .ורבי נתנאל
היד'ע הדבר אל רבית יצחק ב-ר שדרוס והוא השיב ,קטנתי להורות לפמ עמודי
עולם אטנם ראיתירנינו תם שצוה לכפותעלבעל אשהלחלוץולאיפול שכר לעשות
מצוה ושלום יצחק בר' טודרום ,ע"כ מה שמצאתי במררכי ישישעי) ער מאוד .ומן
ריהודה מחבר ס'
התימהעל הת גראסס שכי -'DD1ו -נס חוזהו רבו של רינתןב.
"מחכים ,וליתא דממה שכתב :אמנם ראיתי רבינו תם שצוה וכו' מוכח דעכ'פחי קודם
סצנת תתק"ל'  -ור' יצחק ב"ר טודרוםדילן חברפירושעלהמחזור עג)ועלהסליחות"י)
ובפירושו על האזהרות של ר ,תילמהבןגבירול הה) מזכירתדיר את הרמנ'ןונ"לבפתיחה:
ראיתי רבים מסתפמים בעמרי המצוות הנרמזות באזהרות אשריסדהפייט' ר' שלמה בן
(ח) ואלה שמותם ע"פ דפוס נאפולי שנת טר"מ ,היקר במציאות :הרופא אגוהם קשלרי
נושלרון ,הרופא טאשטרי בנדיט ,רון יונה קכליר ה' ,נגירונה דון טודרוס איצק ,בכרצלוגה
הנשיא הלוי דון יהורה דיצקורטאליא ,הנשיא דון בונפוש שאלתיאל ,דון בונוגיינור גראסיאן,
הנשיא ר 11חסראי קרשקש ,בטראגונה דון שטואל בונפוש והשר רון אשטרוק קרשגין.
גל) ראה צויץ ,צור נעשיכטע אונד ליטעראטור ע' ,461
ת) עי' במ"ע החדשי  1886עמור .465
ת") ונול שצ,ל
כדאיתא ביחזקאל ל"א ,ט"ו ועי' גרר,ק שם.
תג) מרדכי זקן וישיש ,עי' להלן ע'  ,182הערה רע'ז.
וזג) הנוכר בס' מאירה עינים פ' שמות [אוה"ח סי'  ]1076ובכת"י מינוען סי' 17
[רשימת רמש"ש ע'  ,]287בספר בתר שם טוב הנרחם רף מ"ר ע"א ובם ,שתי ידות לר' בעחמ
.די לו:זאנו דף מ"ב ע"א .וע' צונץ גפ' ריטוט ע' .24
מי) הגיאו בם' טאירת עינים פ' ויחי ,יתרו ותרומה [רמש"ש שם],
מה) כת"י מערצבאגער סי'  87כעת באוצה"ס אשר להעיר פפר,מ ,והעתקת ב"ג טכת,י

~יסה

צבוא

יג

גניוול ישפפורביםואיזהכוונהעולהבידםלפי שלא הסעו אלתכלית טונתו אל
מקום היסור אשר בנה עליו על כן שטתי פמ לעומת האזהרות אשר נמצאו בסדר
המגון ר עמרם ז"ל .,,ונם ראיתי יסוד הנאון געל הלטת וט - /וחבר מכ סיסוד
לכלבטי) המתחיל :מהראוי לדעת מ הוא סוד היחוד האמת השלם .ובסופו כתב:
עכול דוברי אוגרן כהן (?) ברצלומ.
)
'
מ
אמנם דם' בארלחי ומשהא" ~rhר דודבארגזן גינצבורג לאור עולם איננו
לר' יצחק בר שדרוסדילן; לפיההיערתהטייל הנתה השלמת חשורו קרוב לשנת קליה
ובא הה,ברילל מה) וחקרו שהביא שםבעטור 122דברי  Johann Tornamiraמספרוע"ר
הדבי ובדוה בשנת קנ'פ .ונבר הבאתילעיל הערה ל"ד דברי ף ש"פגאון טספרו בדי
הארוןכת"י פאריז,ובאותופרק כתב :ערהיום בשנתאד"ע מאלףהרהטי ומחקקתיאלה
דובריםעל לוה"י) .וסמהש"ומיף שםתיבתנ"נ [=מהי נפש]עלשמותם שלדי,טביא
זה יצחק בשר טודרוס אתה למד ,שבשנת ע"ה כבר עלה דויב"פ לאור באורהחייםנ).
עוריוכיר הטחכש [ע'  )88את רבו רייתיאל ב *רי1םף טפרי" ש")
הנקראאויריויש [ארז חיא ס"ס תשעים = מהרים ביבדפופלבובסי ,קס"ם אושירויתש
[א* 1פ"ר פסקי ע"ז מ.ס רצזזג אשר בשם הגד1ל [כפתור ופרח מאתהיב אישתורי
דושאו ,דפוסיההטלם תרנ--ניפ ,ע' מ"א]ני) ,הק רוש [ארדעת ה.ים ח"א ה' ציצית
בע,
סי' פ'ר=נלנודין כיבדף פיו ע"ב] 1החסיד [א"ת העב וףאיסורי טאכלות ס"י'
 ]286ינדנד" ובראזש פיד דיבמותסי' ו ,איתא :וכן הורה ה'ריחיאל ביריוסף מפרי"ו
ןיג) - .הוא היה תלמידו דולרייצחקנ"ר אברהםטדנפירא:י),
ז"ל מארץהי
י
ש
פ
נ
ש
קרוב ~ mwתתק"ע [ 93.ע ]169 ,ותלטידו של ף יהודה ב"ר יצחק עררליאון החסיד
נפרי"ש[מאנחצין שנהרביעית ע'  178ובש 61.עי  ]526וקרוב לשנת תתקפ"ד נתעלה
ן תורה [מהרווק שרש ק'ב]ור~ויב לר'
למלאות מקום רבו שם ,ושאל מר ,נתנאלסמיק,ינכ
]
פ
"
ע
יחזקיה(וע[,טמיידבורנ כראיתא בטרדכיגיפין ש ולר'יצחקב"ר משה זא"ז ח"אסי
עם ר,
רכיה  )675ותשע"נ (2285ג ב"מ סי' ק"פ ( )51%וע"ז סים רצ"בושקילופרי
י ]171
סשה ממרכילי יס) [סמ"ק סי' ממ"י דף ע"אע"א בהנה ואיהח"ב ה'ניטיןסי'היע

י

"ארין היא כעת בבהמ"דלהרבנים בלונדון [רשימת הירשפעלדסי'  .]268ועי'
ליטעראטורגלאטט דעפשייענטס שנת  1847ע'  406העתקת הפתיחה ע"י הח' דוקעס.

בתוספותעלי קרם

סו) רשימת הירשפעלד סי' .485

ל שנדפס נשנת תרמ"ד לכבוד הח' צונץ.
הו) נם'הייג
מח) בספרו השנתי הדח ע' .88
חט) ובסוף חיבורו כתב :כ המחבר והנוטר
אייר שנת פיה לפרט"ה בצגת
אברהםנפזשללה"ה בן גאון .בחדרי
וכבגליל העליון ,שם טוב בר
):ועי' עוד ברשימת רמש,ש  CB,ע' .2269
 ,ומורי הרב ר' יהיאל היהמתחילבזה ובזה גהריעו,ובכת-י בודאפעסט
נ )6בכתיייוינא
איתא :ר' יחיאל מפריש.
גג) גס המצא תמצא המלאך המול או הגואל גמ"ע החדשי  1889ע.148 ,
' מש"כגר"ץ כח-ז מספרו הגרול ע'  180הערה  6וגרשסם גס' [.ן) ע' .528
גג)ע.
מן והעיד עלםכי כן היה מנהגו שהיה צם כל היום הראשון [לאגילהו] עד הלילה,
יען שלא וצה ליהנות משל אחרים [מרדכי ס"קסי' תת-פ] ובממקסי' רי"נ ןרף קיב ע"א]
גהג"ה הגיא מה שהיה וגינויחיאל אומר בשם ריג" א ומשם העתיק הא'ח ה,ב ה'איסורי
ל tw'at1
טאכלותסי'י"ז ע'  298ובטרדביחולין ס"ס תרוטט כתבו בשם ריצועםוצ.
:ס) 3.ן) ע' .877

ספר מחכים

ועם ף פומהיי
)ופעמיך מלתהם הרנה ס) ובתוכם הטדעים לאטם ?  ufinריצחק
'
פ
,
)
ס
נ
,
)
ט
נ
ריהורהבן הר"ר משה
יסף בעל החוטם סקורביל שחבר הסטיק רבינויקר
י-
ף
הכהן ס) ,ף  pnrביר חיים ס .,)6ר מאיר ב"ר בתך מתטנמרנ  'OPר' ילס
ב"ר אברהם  ,(apף ידידיה ב"ר ישראל טטרנבורג קי) .ר' פרץ ב"ר
בן ה*ר יצחק בר,
גי) ככתיי קאמברירגעסי' ליה דף ק"ד איתא :כתב הר' אלכמנררי
מאיר מדורא תשל :שמעתי טאנא מרי הריר יצחקלוי כשלמד תורהלפני מורי' הר"ר טוביה
בצרפת ובא לשם הר' יחיאל מפריש וראה שהיו יושבים אצלו וכו'.עי
 .סש,כע"ז בם'  93.ע'
 198וע'  626ובו/
:ו) גםיממ כתבי הקברות לר' יעקב מפרי*ז ע' ה' [שהו"ל ר' אליקום כרטולי בם' אלה

המסעות ,ברימעל חרא] נתב שהיולו לר' יחיאל שלש מאותתלמ.רים.
נח) ושם בסי'ריי כהב :ואותם עוטות שגדלים מן האילנות ודבוקים באילן בהרטופ
שלהגר"י היה אומרם משום שרץ העוף .וכן מורי רבינויחיאל היה אומרם.ועי' בא'ח ח"ב ה'
איסרי מאכלות סי' קיר ע'  889ונמררכי חוליןסי' תשלזה ע"פ גרמתמ"י פרסוםווילגא ובשו"ת
טהרים ב"ב ד"ל סי' ק"מ.
:ט) בשלטי הגבורים אשר סביב להמררכי ס"ט רגיטין בהגהלסי' חמיו הביא :כך שמעתי
ממורי הר"ר פרץ ששמע ספי הרזר יקר ששמע טפי רבינו יחיאל זצק"ל.
ס)  );3.ע' .628
 (hpואפשר שריו כיון ר' יוסף הטקנא בספרו עה"ח ןשהו"ל הח ,ר' צרוק הכהן גם'
ברכת אברהם לחג היוגף של הח' מהר"א נרלינר ,ברלין  ,תרס-ג] בפ' בלק ע'  65זז-ל :ודם
י כי הק1נצלייר מפריש אטר אל הריו
חללים ישתה .הרב ר' אביגדור כה"ר יצחק פפרל
יחיאל והר"ר יצחק והוא שמה ,אתם אוכלים רם הערל שכן נבא בלעם ורם חללים ישתה ,והם
י זחו רם
עתדו ולא ענו ,וקראתי עליהם מקיא זה משיג חכמים אחור וגו' [היה] לכם לומרכ
חללים ישתה מוסב לראש הפסוק הן עם כלביא יקום וכארי(ה) יתנשא לא ישכב עד יאכל טרף
ורם חללים ישתה ,אותו אוי או אותו לביא שנמשלואליו .ראה מש"כ הח'גריזי
ם בם' 03.
ע' .629
קנ) שכן כתר בס' נרכות מהר"מ ,רפוס ריווא דיטרינט שנת שי"פ ,רף ד' ע"ב :ובן
שמעתי שמירי ה-ר יחיאל מפריש זצ.ל לא היה רגיל לאכול וכו' .וכל הענין תמצא ככתבו
וכלשונו בתשג'ץ סי' שכ.ב ובמרדכי ברכות ס" ק,כ ועי' בתום' ברכות רףל.
ז סוף ע-ב ובפמ,ק
ן בכתיי פארמאסי' תקכ.אע' .69
סי' קנ"א דף טיט ע"א בהגה .וע" גשו"תמהר.ם ב.ברפיםבריי
סנ) כהגהות מרדכי ליגמ.ת בדפוס ריווא רטרינט שי.ט איתא בסי' תשמ"ב :ומעשה
ראיתי בפרישת של רבינו יחיאל והריי מקירג"ל אספו כל חכמי העיר והשוו כולס ....נאם
הצעיר יוסף כ.ר אברהם .אמנם כדפוס ויטאמיר וברפוס ווילנא הניאו הגהות הרמיא שכצ.ל
ופעשה ראיתי נפרי.ש וורבי' יחיאל וכו',
ג
ר
ו
ב
נ
קד] הלכות שסחות לסהר"ם רוט
ה
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ק
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ומרדכי
' תתקיו .ועיי'ש בקירושין ס" תקכ'ג ובשו"ת הרשג"א חיב הנק-אים תולרות אדם.
מוער קטן סי
[ליוורנו ,זי,ת] סי' ל"א ,ובשו"ת מהר.מ ג"כ ד,פ סי' ע"נ ,תרצ'ט ,תשי-ד ,תתקכ"ה ,תתקל"ר,
תתקע-ז ,תתקזפ ,תתקפ"ב ,תתקפ,ה וס"ס תתמך [= מהצם טינץ סי' ק"ג] ורפוס קיימונא סי'
ייג .ובתוס' הרב רבי'  r~bעל  'DDנזק [ליוורנו תקע,ט] לרף ס"ה ע"ב סד"ה נעשה שינוי ולדף
ס'ז בסופו ובשו.ת מהר"ח א,ז סי' צ"א וזכרון יהורהלר.י בן הראיש תוך סי' צ'ט דף נ' ע"ג
כסא
ונתוס' עירובין מ"א ע"ג ד"ה והלכתא וכחוכו.ז מ" ,ע"א ר"ה השתא - ,והוא ישב
ההוראה בשפירא ] v'Qהחרשי  1868ע'  ]168וגם בקולוניא ,ראה בם' דשםיודענשריינבוך
הער לו'רענצפפחררע צו קוהלן ,בערלין ,1888
 247 ,266 ,261 ,268-65משנת ח"נ ער
ק"ה או ק'י .וע" במבוא למג"ד ע'  26ומבוא לס' האורהע
 41 .וז"לפעלר נספרו ראם
מחרטיריליגיום דעס נירננערנער מעמשרבוכעס,כערלין  ,1898ע'  888ועקשטיין בס' געשיכטע
רער יודען אים עהעמשלינען 6ירסטביסטום ג8טבערג ע'  146הערה  -.8ואורות אביו ר'ישראל
בכר אורי שרגא בכר אברהם ראה מש.ר שונץ ,צוי געשיכטע ע'  ,40קשהן בפפרו על המידכי
ע'  126וזשלפעלר בס' הנ"ל ע' .378

סי,

עי

מבוא
אלפים היה

אליהוק") ור' שמחה הזן סו) .וביום ב' ש תסוו שנת
לו לר ,יחיאל וישח  (rpעם המומר
התש.עי ואמו .ובסי כפתור ופרח הנ"לדף פ"א הביא בשם ר'ברוךשרביטיחיאלמפרי"ש
ז"לאמי לבא לירושלים והוא בשנת שבע עשרה לאלף הששיושיקריב קרבטת נזמן
הזה .ובמ"ע ההרשי 1874ומ  125העתיק מבת"י פארהסי' 512וז"ל :אלו סימםכתבי
הקברות אשר הביאם ר' יעקב  ntbwנאמן מהרב רביט יחיאל מפריש אשרישלו
בישיבתו שלש מאותתלמידים והלך [ו]בא בכלגלילי ארץ ישראל והעכו ובכל שאר
גליותלהוליך נדבה נדולה למדרש הגדול דפריש קמ) ובשנת הי אלפים ושמנה עשרך
עודט יושב בפרי"ש כדמוכה מטופס הנט אוהביא בסמ'נ  iWPסי' נ .,ובסוףימיו הלך
לעכו ושם בתחתית הר הנימל קבור בט של רייחיאל המכונה ערר דילעבש זצק"ל
ונייבויער במ"ע  3. % ,105ע  ]1והח' נר"סם במפרו  93-ע'  91העירע'ושישא הנוכר
א ס"  781דף ס"ז :ראה מושירא דילשוט בט שלרבינויהיאל שנדר
בבתייב"ילייאנ
ברבים כשיצא מתפיסה לעלות לארץ ישראל והתיר לו אביו,וזהונמי ר'יוסף ארסלי
בנו של ר'יחיאל הנזנר בס'גלילות ארץ ישראל לר'נר-טון ב"ראליעזר והובא בסרר
הדורות לשנת היא י"ה קט) - .ומלבד תשובותיו [מהר"מ בשב דאלסי ,קליו ,מרדכי
פסה.ם סי' תקניז ותקפח] ,פשעיו ,פסקיו והוראוה' 1לדעת וקנים עה"ח פ' תרומה ר"ה
תחת אל הרשת וסוף פ' חקת ,סם'גלאוין ס"ס  '1upמרדכי שבת ריש פ' במה פומנץ
סי ,תנ"ו ,ע*רובין ס" תקב*ר ,פם.חים סי' תסמ"ג ,הקמ"ר ,תקניו ,תקנ"ו ,תקנית,
זל

ניקולי דומן במעמד הסלך ליווינ

 (OPבהגהותיו לסמ"ק הביאו כמה פעמים וראת מה וכתב בסי' י"א 3רף ו' סוף ע"ב)
שיזנ ,שנ"ב,
סי'
ום" ;פע (ס"ה ע"ב) וסי' ריר (?"ר ע"ב) ובהגהותיו לתשב"ץ צ"ח'~yp ,
ש.:ט ושצ,ח ובא"ח ח"א ה' סעורה סי' ל"ר ,הזב ה' מילה סי' ת' (ע'  ,)11קרושין סי' כ"א
( ,)64גיטין סי' ה' ( ,)171איסורי מאכלות סי' פזה ( 849סמ"קסי' ריר) ,שבועות ונדרים
תשב"ץ סי' שצ"ח = הגהות מררכי שכתמי' תע"ג) ובתום' רש לב"ק הנ"ל
פי' ט"ו (499
(י"א ע"א) ובפסקי רקנטי סי' ע"ז (ושם בסיי תקצ'ח תמצא שחולק על רגו) ובסררכיגיטין סי'
תב"ג וחולין סי' תקמיט ,תרי"ג ותרע"ט וכלבו סי' נ' וקמ"ב .ועי' באוה"ח לרחיים ע'  668ס"
ן .בס' על המרדכי ע'  88וכו'.
 11"5וצונץ צור געשיכטע ע' 41וקניה
קו) בארחות היים ח"א ה' תפילין ס" כ-ו (רף ט' ע-ג) הביא :וכתב הו*ף ז-ל ובשל
ראש שהן ד' קלפים חתוכים אומר הר' שמחה חזן מתאונה נשם ה'ר יחיאל ראין לחוש בסרר
כמנתן .הן אמת שבסם'ק הנדפם סי' ע"ג רף נעה סוף ע"ג בהגה איתא :שמעתי קבלה כ4
מירי ר' יחיאל ושם ר' שמחה חסר מן הספר ,אמנם בכת"י שראה הח' צונץ צור געשיכטע ע'
 ,91איתא ר' שמחה חזן מדיון מיה בכת"י בודאפעסט כמו שכתב הח' קשהן במ"ע טאגאצין
שזה רביעית ,ע'  98ובכת.י סי' ? כתוב הער שמחה מד4גון - .ועל מה שהביא שם בסמ"ק
סי' קב"ה דף ע"ד סוף עיא בהגה כשם מורי הרברבי'יהיאל הוסיף שם בכתיי4 :ה*ר יעקב
ן שם שאפשר שוהו הנזנר בתוס' עה.ת 1רעת זקנים דף ל"ת ע"ר]
מדיון .וע"ז העיר הח'קויה
פ' בשלח ד"ה שני העומר :אמנם ראיתי מה"ר מרינין וצ"ל מהר-י דיגון או מהר"ש דיגון ,וגם
הח' צונץ כתב בס' הנ"ל ע'  91שתמורת רינון צ"ל דיגון וכן דעת הח' גרשסם בם'  93.ע'
 152אמנם מתוס' עה"ת שכם' הרר זקנים [ליוורנו ,ת"ר] דף ל"ב ע"ב ד"ה לחם משנה מוכח
ודצ"ל מהר-י מקינון דהיינו ר' יעקב מקינון [צונץ ,צור געשיכטע ע'  );7. ,89ע'  )679ועי'
בסמ"ק סי' רפ"א בהגה דף  b'Spע"א.
קו) ועש רמו ר' יו"ט ליפטשןמילהייזן בספרו נצחוןסי' שמ"ח שכתב שם :גם ושכיחו
חכמי פרי*ז להם ששני ישו ה' 1וכו'.
טה)עי' גפתנו של הח' גידעמא:ן ,געשיגטע רעם ערציעהונגטועזענס אונד דער שלפור
ותר אבענדלשנדישען יודען ,ח"ב ע'  sty~1 817הערהנ.ז.
סט) ועוד בן לר' יחיאל ושמו ר' אליעזר [צונץ ,צור געשיכטע ע'  166ורמש'ש CB
975 '7ן.

=

=

טפר מחכים
תקסיז ע) ותסע"רע") ובפ' ערבי פסחים פעמם רבות עג) ,ב*צה,סיי
מנהדרין סי' תש'נ ובה גהות מרדכי יכטות ס"קי"ם ,מפין
ם סעודה פ"ל"ד,
תניוובארח1ת חיימ חיא ה'ציצית ס" פ ,1-וףתפילין ס"ינוי
בהם"ז ס"י"ח ,וגצם בח"ב ה'קידושין מ"י*נ ('"t(be 9איסורימאכלותסי'יזר(פ.)28
ה' צדקה סי' א' ( ,)442ה' פומאהסי' א' ( ])602נראה שחבר תוספות למסכת ברכ 1ת
[ '9בתוס'דילן שם דף מ'נ ע"א ד"ההואילולעיל הערה מ"ב] ,שבת [סמ"ק ס" רמ"א
בהג-הדף קל"ו ע"א וקליפ ע"א ,מרדכי שבת ס" שיל ושפ-ה  ,%%פסחים [בתום'
דילן שם דף צ'פ עזב דיה עד שתחסוך ,דף ק' ע"א ד"האין ,דף ק"ב ע"בד"ה מניחר
ף ק'פ ע"ב ד"ה בים ,בהנה שבסמ"קסי' קנ"א דף מ ע"א טת) ובכלבו ס"נ'געי) בשם
יד
ד.פ ובהגמיי'ס פיח מה' חמץ ומצה אות מ' עי)] ,ביצה  03'1ע10 ,]531 ,ע 7קטן
[סמ"ק סיעקצ"ה דף פ"ר ע"א בהנה ,מהרי*ק שרש בשם ר'פ ע")] ,כתובות [נתוס'
ו-ילן שם דף פיו ע"א ד"ה לאשה ותוס' יסאדף יזח ע"ב ד"ה יחודי ומרדכ .כתובות
סי' ק'לג קיד 1שין [משנחציןשנה ד'ע' ,200כפיהנראהסכת"ישהביאבדקדוקיסופרים
ע,
בהקדמתולברכותסוףע'  ]81ב"ק ,זבחים ,מנח ותהכום ]531וחולין [ 03.שם
וסררניחוליןסי' תרי.ב]עע) .וחבר עוד ס ,די3ין וארחותחיים ח"ב ה'איסורי מאכלות
' תע"ו פה) הוא ר,
ס" קזבס) - .אמנם ר,יחיאל הנזכרביןזקני פרי"ש בא"ז ח"א סי
.
ם
נ
יחיאלבן הרב ר' מתתיה הנדול מפריש שבמחץ סי' ר"פ ע' ו24פי) ווהו
שהובא

תרציא טנ),

ס" תסיט ,ב"מ ס'4

ינ

ע) והא' גרשסס בס'  03.ע'  630רמז גם על סי' תקם"ח שםוליתא ,דע"כ צ"ל ר' יצחו
ובגירסת הרמ"א שם.
' תתכו,
כ") וזהו שהשא נמי במרדכי ע"זסי
 Ouבדפוסים שלפנינו לא נתנו בפרק הזה סימנים אבל בדפוס ריווא דטרי:ט שנת שים
איתנהו ועי' שם בסי' ש"ט ,שכ"ח ,של"ר ,שמת וכו'.
עג) בדפוסים שלפנינו א.תא :וכן ה' 1נוהגין בגיח חמי רבינו יואל מפרי"ש ז"ל .אמנת
כבר העיר ע"ז הח' קאהן בס' על המררכי ע'  84הערה  1והח' גרשסס בס'  );3.ע'  687ששל
י' 'חיאל ,כדמונחנמי מדברי המרדכי עירובין סי' תקכ"ר .ודברים אלו אינםדברי המררכי אלא
הגה שכתב א ,על הגליון ובכתיי של המררכיליתנהו.
ען) וזהו תשובת סהר"ם ב"ב דפוס לבוב סי' קערה ור"פסי' נרה.
.ועי'צונץ,צור געשיכטעע' .44
עה) וכמדומהשראיתי בתוספות שיטהרבייחיאלוכו'
טו) דף נ"נ ע"ב :משיטת רבינו יחיאל ב"ר יוסף מפרי,ש משמע.
עז) 1כ 1מצאתי בתום'ה.ר יחיאל.
עה) ומיהו גתום' רכינו יחיאל ב"ר יוסף פי ,וכוי .ומקומה בסט.ק פי' צ"ז רף ליד a"y

כהגה מק.ב ושם ל'תא בנדפס כלשון הזה.
עע) אטנם בשיטת רגינו יחיאל
פ) וכן נמי דעת רבינו יחיאל מפגיש בריקן שתבר ...עכ"ל גדין המישי.
ס") וז"ל :כתב רבינו שמואל בן ה.ר מאיר זצ"ל בתשובתו 1כ '1ונשאתי ונתתי ברבר
בפני זקני פרי"ש הגאון ר' מתתי' וה"ר יהודה בר אברהם וקרובי ר' יחיאל והרג רני
יהודה נ"ר [יום] טוב ועמדו ולא עגו עוד.
כג) שם יספר ר' יצחק בר' רורבלוז בפריכן הלשינו פעם אחת טשמודים אל המלך על
כל ישראל שהיו
עפר אחוריהם בשעה שחוזרין מאחרי הסת להטיל כשפים על הגוית
להטיחם .קיגל לשמושןליכיי
הרע וקרא אל הרב ר' משה בר' יחיאל גן הרב ר' מתתיה הגדול
מפריש ואם'  6מה הטעשה הרע הזה ששמעתיעליכם שאתם מטילין כשפים עלהג.י
מ בשובכם
תאחרי הסת .אט' לו אדוני המלך ח 1,לא תהיה לזאת גישרא' ,אכל מאמינין בהק' שעתיד
להחיות מתים וכתיג אחד אומר עליהם ויציצו טעיר כעשב הארץ ואנו קורין אותו
י
תולשים העשבים ומשליכים כלפי המתים 6מ' שמאמינין אנו בהק' שכשם שהעשביםנשאנ
לאחר
בארץ הק' חוזר וטפריחם ,כך הסתים אע"פ שטחים עתיד הק' להחיותם .אמ'
שכבישין
משם רגינו אלחנן פירש וכו'.

ונובליי

.,; ,,
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בהוס'ע"ז דף;ע"א שאדיה הא'סג) ודשת השיבע4שאלתו[ספההישרלר"תס"תריהדף
ע ,עשב]סי) ובתקטת הקהלותששפיונסוף אה'ת טהרים ב"ב ראפ דף  r'pע"א ובו-
דחפעספ דף קרפ ע"ד איתא :וגן העיררביטיוסף קרא:שראה בפני פס) רבי' יחיאל
הערת  6ס~) ובג 103.
מפר-צ .וראה מש"נ .האי ניקסם במ"ע מטנחצין ה"רע' 188
.
,

עי (0א*

דגיא בספרוייברי ר ,חיים כהן [ע' ]88סיג

ומלבד-כל אל 4הנוכרים עד
הנ
רב וצלוםנאון [ ]18ור"ת [ 89 ;8ס")
י,82

 ]40ונם דלה דלה' ממקור אבי העזרי
[ ,]45אנדה ( 9ובכמה מקומית); ב"ר ( 2ובכ"מ) הלכות נדולות ,מר יהודאי גאון
 ,]881ירושלמי (~ 2כ"ס) ,טדרש ( 8ובר"מ) ,מחזורים (; 422מחזורים זקנים (.)20
מחזור מויפרי ( 45ולכ"מ פט) ,סעדנה מרכבה [8ג;סדר עולם ( ,)26מס' סופריפ
( 9ובכ"מ) ,פ' המחסון ( ,)7פ" רש"י ( 44ובכ"מ) ,פ" רשמם ( 1)18פ" הר"ר
שמעיה דברכות  ,)5 ]91פסיקתא ( 87ובכ"מ ,)65פ-קי דריא ( 2ובכ"מ) 5ג) ,תוספות
לו א-כ יישר כחכם כפה אתם עושין .אמנה גדולה וטובה היאזו; כיעט קדוש אתהל"י אלהיך,
אינם יודעים בטוב אמונתכםכי זה כל הגדם .כזון שחזר חרב
ארורים המלשינים עליכם כי
ביר לכל.
מאת פני המלך לשלום סיפר לקהל ,גתנו הודאה למקים ואמרו פלגי מים לב מלה יני
הטונ כעיורו יעשה ,בחך המגלה סודו ליראיוומי"י מענה לשון :הוסטת'
אשר יחפץ יטנו.וי"י
זה לספר בשבחו של מקום מעשה שהיה נצרפת כעיר פויש ,למען יודע טעמו של דבר ולטען
אימת הנוים שלא יהשרום בנטפים ואם'דעו להשיב
יטצאכי רבים נמנומן מלעשות המנהג מפני
י חכםחן.
דבריפ

משום רבינו יחיאל ,ואפשר שצף פי' רשנ"ם ,וע '.בס' פליטת סופרינו
סג) פי' רש"י
להת' מהר'א בערלינר ,ח"א ע' .48
פד) ובהוצאת הח' מהר"ש ראזענטהאל ,רפוס ברלין תרנ"ח6,י' ל"ר.
 (ODותקנות אלו נדפסו ג"כ בשו"ת מהרים מינץ סי' קיד ושםגייס :וכן העיד ר' יוסף
קרא שראה פסק כן מרבינו יחיאל מפריש.
פו) ומה שהעיר שם על דגרי התוס' גערכין שייך להערה 4ואין כאן מקוטו.
' ובכלבו דין "6ד 4ף ע"א ע"ב;הניאו סברתו
פ ),ובא'ה סדר תפלת מוסף דר"א סי'י
ע'  22ובראבי"ה
בל' הוכרת שמו - .ראה אודיתיו באיה"ח ע' 405סי'  879ובמבוא
חחי'גריסם גם' ),1.
למה
ברכות סי' ס"ז מ"ק מ"ג ושם בהשמטית לרף ח' ע"ב .והשוה לזה דברי
ע'  616ומש"כ לעיל ע'  .449וע" בתוס' זנאים דף ד' ע"ב ד"ה שקולים ,ה' ע"א ד.ה עולתה
ודיה מה ,ושם ע"ב ד"ה מיעט ,י"ב ע"א ד.ה ושמע ,ט"ו ע"ב שכן ,י"ז ע-א טבול ור"ח רגמר
ע"כ ד"ה הפסח ,סוג
ושם ע"ב ד"ה קמבר 1שהקשה לר"ת] ,ל"ג ע-ב ד-ה לענין ודיה ההוא,
נ"י
צ' ע"א ד"ה לפקראה,
ע"ב ר-ה מה ,פע ע"ב ד"ה למעוטי ,פ"ז ע"ב ר"הכלי שרת ור"ה אויר,
ע"ב ר"ה בןש .ועיי"ש בהשמטותלשיטה מקובצת
צ-ר ע"ב ד"האי הבי ,ק'נ ע.א ד.ה אין ,ק
"רף ל' ע"ב .ובתום' ר' אלחנןי"מ ע"ז 1הוסיאטין
לרף ה' שהביא תירץ הערחיים חבר ושם ל
 .ובפסקי ר' מנחס
 [w*elnלרף כ"א ד"ה אף בפקוס שאמרו כתב :בשם ה"מחיים לי
נאמי
מריקנטי סי' רכיה ,שמ"ג וש"צ.
ש הערה ת"ח.
פמ)עיי"
פע) ועי' וע'  29העמה שע"ח וע'  48הערה תקע"ג .ונכסח מקומות הביא לשון המחיר
ולא הזכיר שמו והעירותי על כל אחד ואחר במקומו.
)5עי' הליכות קדם ע'  47ונחלת שריל (תרל"ט) ע'  ,42אוה-חע'  806סי'  ,1292צונץ;
סשגאצין ח.ר ע'  187וחלק
צור געשיכטע ע'  ,64 ,68ריטום ע'  ,28המזכיר חלקי.א ע'
עשירי ע'  ,88ובמ"ע החרשי  1886ע'  78ובמאמרו של הח' קשחן על המררניע'  162ובטמוא
למחזו ע'  ,1-8וראה מש"כ הח' גרשסם בס' 3.ן) ע'  609 ,297 ,196 ,179והח' עפשט'ק
במאמרו אודות ר' שטעיה תלמירו ופותרו של רש"י [תיצאה מיוחרה מט"ע החדשי  1897הוברת
 '1וז'] ע'  6הערה  1מס' הישר לר"ת ,הוצאת מהר"ש ראזענטהאל ס" מ"ח סק'א הערה ז.
 )55ועי' ע'  9הערה קכ'ו5 .ג) וליתא בנו6האות שלנו!

8י

'

מפר מחכים
תנחומא ( .)48ונם תמצא שהמחכים מביא דברי ר'
( ,)80תוספתא ( 16ובכ'ם)י

אברהם בריצחק אב"ד מספרו האשפלמבלי הזכירשמו,ע" מה שכתבתי לקמן בהערה
תקנ'פ.
ועתה תנה לבך אל דברי הפוסקים ה-אשוניםוהאחרונים אשרהלכולאות ושאבו
טמקור חכמתו ,ופסקיו והויאותיו שהסאו בספריהם המהלנו לעינים:
יצק מיס עלידו וחבך פירוש ע %הנדה של פסח והת ,סהר'ר
א) תלטשאשי
קיפמאן הוציא תעלומה לאורה במ"ע  REJ.בשנת  1892כרך  XXYע' ?5 65-7ג) ושם
בע'  69הביא בדברנם-י קורס הקירעה :האמנם מורי הרב ר'נתןנ"עהיהמסבבלהביא
עצמו אל יהאבהוליטולידיו אחריו קודם הקידושוכן אנינוהג
 - .וגצם בעמוד 70
דבי
לברך ברכה מלן שקש אחר טס של קידוש כתובעל הגליון :וכן כתב
כנידון שאין
נ'ויר'ני;'ה .ובעמוד  71כתב :כן דעתרבני צרפת [שמסעםאין סנביהיס כדקרם בחוץ
אין להסיר הזרוע והביצה מן הקערה כשמנניהים אותה לומר הא לחמאעניא] וכן היה
נוהנמורי היב ר' נתן נ"ע ונם אני הא תלמידו5 .ן) ושם בע'  73איתא:וטורי היהירי
ר' נתן נ"ע היה נוהנ לקהת מאי ע מהשתי מצות שכבר נעשו מהם ועליהם הברשת
הנזכרות ועושה [נ"ב :סהם] הכריכה והשלמה השלישית היה מניח עד סעודת שחרית
שליה היה מברך ברכת המוציאכדי לעשות על כל אחת ואחת מצוה בנרכה [נ"ב:
ועליה כתב רבם(")עניהזו %שוא שמורהלהיות נאכלתבלא ברכה והיא כשארחברותיה
'טמורה בב %וערוכה] תה מנהנ השובוגן אנינוהג ...ושם באותו עמוד כתב :ימזונ טס
twt~u.ועליויברך ברכת המזוןומוי' ה'ה'ך' נתן נ"ע היה נוה:לביך ברכתהמזון בשתי
לילות אלו ונ"ב :הוא ו אחר]
דלא נ-ע כוס זה מהשלשה האחרים שהבעל
אחדלאואחד במאהמםרי
מה עשה ועוד שסדר כל אותו
ה
מ
ל
הה
הבית מברךעל כל
יוסי
[נ"ב :לעשותועלכן עליה דיריה רמיא
ל
ע
ב
ו
א
ת
י
ב
ה
ל
ע
ב
ל
ע
הלילה מוטל על
הסדי
ולא על אהר] וזה כפתור ופרהוכן אר נוהנ .):5
ב) ר' יהודה ב"ר אליעזר צב"י [= צדיק באמונתויהיה]  )]5אשר כתב דב-י רבו
יג) וע'י'ש בעתד  67הערה .1
5י) ושם הביא מה שנצא כתיג גס' משטית הט:ערות המובא גאבודרהם ה' תחנון
ןרפוס פראג דף ל"ט  ,[agpמגן אבות [ס"ה ע"גן ,בטהסדל.ק.ן פוף משנה [ '1מיז ע"דן,פורים

טרגית [מ"ב ע.ד] ,שם בקריאת המגילה [ם.ג ע"נ] ,הפלת ר"ה ןפ.ב ע"כ] .וגארדיות חיים דין
מה שמוסיפין בשני וכחמישי אחר י'ח ס"ס ג' [דף כ"כ ע"א] ושכלגו סוף מיס הביאו דבריו
ולאהיכירו שמו ,וב-כ תמצא שהביאו טעמו נא"ח ס' תפלת ע"ש ס" י"א [דף ס"אע.ר] וככלבו
דין ליה תוך דברי ה"ר נתן גהעלם שכו של געל משם-ת המוערות!
5ה) ואפשר שצ.ל רבנו.
5ו) ופירוש זה היה בירי ר' יעקג ב"ר שלמה הצרפתי שה61יף והגיה על הגליון כפי
הנראה ע"פ כת"י אחר שתיה גירי .וברף ט"ו ע"א של הכת"י העיר לעיין כקונדום ישועות
יעקב ,המונח גאוצהים שנפאר.ז מ 8. ). 227 '.והוא ס' מחקי והכמת הטבע ובו ג' חלקים:
חיא בית י?קג על דרכי גאורי המקיאות לבקומותם למהלקותס ,איזה מהם סובלים נאורים
שונים ,איזה מהם א'נמ ס.גלים רק ררך הפשט או הרמז והמליצה לבר ואיזה סהם סובלים כל
הביאור .ח"ב ישועית יעקב על ענין עשר סכות שהביא ד' על מצרים ביד סשה .ח"ג
דרכי
קהלת ת ק ב יוכיח כי גדול מעשה המסת יותר מלסוד התורה ומאסר על מעשה בראשית
במופתים על הדוש העולם לסתור דעת מאמיני הקימות .וגשמו אגל רבתי ,אדות הסגפה
הנוראה שהיתה באגיגיון בשנת קלת ויהיו המתים במגפה בנו ר' ישראל ושתי גנותיו

ריי

שרה ואסתר.

יו)

שחבר פ' מנחת יהודה עה'ת [ליוור:ו תקמ"ג] ויסרו בשנת ה"א עע לפני טווו ורבו

,

מבוא .

ד' מנחם שליח צבור)"4,.על ספר וקבצם לאנודה .אחת בםדר פרויי ש 5ע)והוסיף
:מה מאס-ם מס' המחכים בהנהות ארוכות וקצרותכפי הנדרשות לחפצו ת"ל בראשית
הרב ר' אליקים בן הרב ר' מגחם ז"ל וכתב בו כדבריו [כ'ב בהקדסתז]ועי' כאוה"ח ע' 488
סי' 61 859ש,כ צונץ ,צור געשיכ-ע ע' .96
5ה) צונץ ,צור .געשיכטע ע' ,98
ע'  28וע'  ,184ליטער6טורגעשיכטע רער
/oa
ע' 2%1
מה שכתב הח' גושטס .ג0ע',940עם כל זאתלא נחתולא
מינשגשגשלען
שקטה דעתי כזה להחליטשתימירו ר' יהודה ב"ר אליעזר הוא המחבר ס' טנפתיהורה שטזכירו
שם רק פעם אחת וכלי תואר הכבור
וז"ל ריש פ' תרומה ד"ה ואת כל אשר אצוה [רף
ס'ז ע"ב] פוש" הרי "1ו.זו יתרה וכו' .פליאה גדולה נשגבהבעיני שליח ?בור סטורוייש הר"ר
י בספרים מדוייקים כתוב את בלא ואת עמל .ולעיל סוף פ' יתרו [רף מ"א.ע"ב]
מנהם ז"לב
ויה וידבר אלהים כתב :ואטנם דימעתי מפי שליח צנור סטורו"ש שאין למחוק וכו'.
ויה' מה ,מסרר טרוייש שהביא הגהות ר' פרץ לסמיקל] [aoורברי התשביץ [ ]17נראה עכ"פ
וכמחברוחי באמצע הסאה הראשונה לאלף הששי ,א"כ איפוא הרבר פשוט שאביו ר' יוסף ב"ר
יהורה איננו הנזכר לעיל עמוד  1שחי בזטגו שלרש-י ודלא כמו שכתוב במשגשצין ח"הע' .112
והח' סהה'א עפשטיין נסתפק במאמרו :גלשססען צו גרשסם .נו) לתוצאה מיותרת ממ"ע החרשי
 1897חוברת  ]10ע'  11אם הרי"ח סטר(ייש הנזכר בשו-ת מהר-ס ב"ב רפוס פראג רף קי"ג
ע"א [= בלקך דף קנ" 6ע"ר] הוא ר' יוסףחזן .וראה זה מצאתי ג"כ כמירורטרין שגפפם שם
בשנת רפ"ה שהקיא פי' הר') 6טרוייש בפ' במה סדליקין ויסור הרי"ח מטרוייש בפי' ליקום
פרקן .ובמ"ע משגשצין ח"ד ע'  98הובא מבת"י בודשפעסט שבהגהות סמ"ק ס 6.רכיב [רףקי.א
ריש ע"א] איתא שם :כמרומה ששמעתי סה*ר יוסף מטרויניש בשם אמו ,בתו שר ר"ב וכו'
ובכתיי סי' איתא בזה'ל :מהבר' ר'יוסף שליח צמרמטרוייש זצ"ל-.והוא חבר פי' על
קהלת הנזכר במנחת 'הורה ריש פ' בראשית מר"ח להבריל לרף א' ע*בן וס' ירידות על
דקדוק לה"ק הנזכר ע"כ שם בפ' וישב [רף י'ט ע"ב] רזה לרעות וכפ' מקץ בסופי ,ובפ' בשלח
[רף ל"ה  [w"pר"הכי אני ה' רופאיך [וכבר דבר הר"ר יוסף'חון סטורוייש שרבר בספרו ספר
ידידת בשער שמוש היוצא" והעומרי'וז"ל וא'] ,ובפ' רברים ד"הויהי כאשר תסו [ע"ה ע"אן
ובסוף פ' כי תצא ד"ה לא אבהיבמי [בשער תהלוכות
 [Eonjugationועי' בחמזכיר חלק
י"ח ע'  .67ובאותו כת"י איתא :עתה גרבר ונפרש סורחעיבור אשר יסר הנכון כה"ריוסף בר'
יודא החזן מטרו'ש .ראה טש'כבמחגשציןחי"בע' 218וברשיטת למש"שלכתריסינכען סי' .8941
יע
) שהוציא הח' ר' מאירצביוויוס בשנת תרם'ה לאור עולםוגיסי הח' מהג"א פריימאנן
כפפד.מ שלתהו אלי זמן זמנים סובא אחרי אשר הכינותי ס' המחכם כרפוס .ובמ"ע Zf~B.
שנת  1905ע'  148הביא הח' משרקס תקונים והשמטות ע"פ  ~enaשזחיה סי'  448ואנכי אבא
אחריו ואמלא את דבריו :באוצר ספרי ר' מאיר גאלרשמירט בפפד'ם נמצא סרור כת"י על קלף
במנהג טריווש שנכתב נשנתקם":ובסדרעבורתישראל לר' יצחק רוב [רעדעלהיים תרכ*ח] ע' 112
העתיק מה שכתב שםר'יהורה ב"ראליעזר?בי תלטיר שלר' מנחם שהיה ש"ץבטרוייש הטעםעל
יגאוניםקדמונים,ברלין תרט"ז ,ע'
אמירתוהוארחוםעיי"ש ,וראה טש"כהשרילבס'קובץמעשייר
 107והשוה מש"כ שם עם העקת המו"לע' 28סי'  181בע'  4הערה  8צ"ל שרש מ"ח - .ע' 4
וטרה  25וע'  17הערה  65עי' במחכים הערה שט'ז - .ע'  7הערה ") בכתיי קו"מאנן הכא
בשם מהר"ח ,אמנם בכתש ווינא והאמבורנ איתא :ואמג'ע ,עי' להלן ע'  - .29ע'  29שורה
 26נשיתה מקופצת ערכין לרף ף ע"ב איתא :ובטריוש אמרים וחחיות ישוררו בר"ח ויה"ב,
ועי' מש"כ *ונץ גריטום ע'  69הערה  - .6ע'  26בהגיה שורה  16וטהר"ם נ"ע גער באחר
וכו' וצ,ל אמניע כראיתא להלן ע'  40רמפורש יוצא מתשב'ץ סי' קל"ר ומהרכיל ה'ליליו"כ
דטהר'ם פסק כר"ת - .ע'  96שורה  16ע 4לקטן ע'  40הערה תצ"ז - .ע'  27שורה 6
עי' כמחכים חערה קפ'ז ותקיט ובהגטיי'מ פ'ג מה' תפלה אות מ' ובס' על הכל כהגרן ת"ז
ע'  - .110שם בהערה*) הלשון אינו מדוייק ועקר ראיתו הוא ממר גררות שאסר ר*א וע"כ
בתענית צבור היה כדטוכח שם רף טלו ע"א - .ע'  29הערה  187ומח במחכים ע' - .49
ע שההוספות שגטת' 1המצויירות באות ת'
ע'  50הערה ***) וע'  81הערה *); הדבר ירו
[= תוספות] המה
יצחק גיר רורבלושחי בזמנו של ר"ת [מח"ו ע'  ]948וההוספות האחרות
המה לר' אברהם ב"ר נתן הירחי שחבר ס' המנהיגוחי במאת האחרונה מהאלף החמישי .עור

פ"ע,יע

רי~יס

י"אה

כלי

,י

=

יר'

ספר מחכים
דנריו :דמום יהיהלי לעזרהבהחילי לנודב מנהמם זסדרים ישריט מיסוד הרב רבינו
מנחם שליח צבור מעיר הקדשפרויישובו תמצא קצת דברי הרב ר ,נתן אשר יסר
היבור נאה הנקרא מחכים והמה כתובים בהנהות מכתיבה דקה ק).
ם ר אהרן הכהן מלוניל בספרו ארחותחיים חיא בהלכות מאה ברכות מ'
*כ*ו,ק") ל"ג,ל"ו - .בפתיחהלדין קד"צופירושו- .ברין ברט סי' א' -בדיןקדושיה
מיושב סי' בי קג),ומ - .קריאת ושמעס ,.מ" 1ולא הזטר שטזעליו  -בה ,תפלה
סי' פ' ו" ,נץ,נ.ח קנ) ,ע"דד
יע-ה * ,ק"ג- .בדין התחנותוהמזמורים שאוסרים אחר י*ה
,
 - .ה'
ס" ב' ונ'* ,ד- .דין מה שמוסימין בשני ובהמישי אחרי"ה סי' ה' ,יעד,י"ו
,ניוקי),ניח ,ס"דק")- .דין תפלת
קריאת ס"תסי' פיו ,כ"א ,מ"ב [בהעלם שטו],יד
ערבית א'קי) ,דע  -סדר תפלתעינ שבת סי' ב'וגיקי) ,רם ק") ,י"א ונם סי ,י"ב,
סי
י"ג ורוב סי' פיו נובעים טמקור המחכים - .סדר תפלת שבת נתחרית ס" א'' ,נ ,,ריעו
ס" ד' ואף סי' הי המהלר"ג - .סדר תפלת מוסף חיי *אי - .סדר תפלת מנחה של
*ג' ,ד'* ,ו - .,סדר תפלת מוצאי שבת סי' א' ומקצת מסיי דומיי ה,,
שבת פי' א"
סי'וי וסוף סימן ט' המה מס' המחכים - .הלכות הבדלה סי' כ"ז ונהט להבדיל
ר
קינמירא וריש ס" ל"א המה ע"כ לר'נ אףכי לא נזכר שמו שם.ובסיי ל"ג שם הובא
עיד
.
'
ד
הלכות
פעמים - ,הלכות ר"ח ס"סב' - .סדר תפלות המסח דף ע"ז ע"ג ס"
תענית סי' פ"ו - .סדר תפלת ר"ה ס".בי ,ג ,,חי,י"א - .סרריום הכפוריםסי' כ'פ.
ל'* ,מ' - .הלטת לולב סי'י"פ- .ולפעמים מניאדבריהמחכיםככתבםוכלשונם בשם
אחרים ,כנון בדו תפלה סי' ל"ז הניא בשם האשכול ובאמת ליתא שם כ"א במחכים ע
 .ומה שהביא בא"ה
 6ועי"ש בהערה פ'ב ובכלבו דין י"א הובא באמת בשם רבינתן
בדין התחנות והמזמורים שאומרים אחר י"ח סי' חי בשםהר"ימקורביל הוא מס' המחכים
עי  .13ובת שנת סדר תפלת מוסףסי ,ב ,הביא מה שכתב הר יוסף ז"ל וכל הנאמי
ן נסךסי' ב' הביא שיפת הר"ן והמו"ל
שם הוא מהמחכים ע'  -- ,24ובא"ח ח.ב ה'יי
כתב שם בע'  646הערה  :1אולי הוא ה '-נתן דלממה ובכלבו שלפני [ד"ו שכ'ז] ס'.
צ"ו דף קיד ע"ב איתא כתב ה"-ז.
תכצא שם הגהות אחוות [בע'  ]798 ,446 ,374לחכמים זולתם .עכיפ הונרר הדגר שקדם:
להמהכים והוא שאב ממקור המח"ו כמו שכתבתי לעיל הערה פיט - .שם הערה  190ע'
ן מברילין אלא על אור
בטהכים הערה תקכ'ה ותקס.ב - .ע'  31בהגה שורה  4צ"ל וא.
ששנת - .ע'  87שורה  19הובא במהרי.ק שרש ט'.
ק) הן אמת שד' שורות אלו שהעתקתי ליתנהו בכת"י ווינא ,פארמא ושוח'ה .אמנ:
מדברי המסדר ר' יהורה ב"ר אליעזר בהמשך המבוא נראה גרור שס' המחכים היה לו לעינים,
שכסוף הספר ותמצא דמיון הלוך הרעיונות שניניהם.
ע.י"ש נפתיהה
ק") סימו
נבאהרכויי האי * מלתא שהזכירו שם פעמים או יותר.
קג) עי' במחכים ע'  9הערה קכ.ז ותמצא שהא-ח הביא שם דבריו בהעלם שמו!
ק ):והזכירו אחר רבינו פרץ.
קי) וכאן הזכירו קורם רבינו פרץ.
קה) ולא נוכר שם המחבר ,ואפשר שהמחם הוא מקור אחד ל'טניהם.
קו) ככתבו וכלשונו תטצא נמחכיסע' 8עיי"ש בהערהל.ו ושם :לא נזכר אצל המאמר הזה.
קן) גל המאמר שבסי' ב' וג' הוא שייך לר' נתן!
קה) וכאן הקרימו לר' יהודה בר יקר ,רבו של הרסב'ןןע" בחירו'צ' 1לב"ב דף ל' 1ע'ב
וכו' ובא'ח סרר ליל הפסח סי' כ"א ובשו"ת הרשכ*א סי' תקכ'ג ,תמים רעיםסי' קפ"ר ,והשוה
לזה מש"כ באוה"ח ע'  552פ"  1125עם מש,כ שם לעיל ע'  461סי'  1000ובס' .נם ע' 522
בוקרות הרמב-ן ע'  4הערה ו' וע'  14הערה נ'אן.

שבש
הרב רי יהורכן ,דיןו* ,,חי ,סיםי
 ,מד"ה
ד) ננלנודץ ה לכתב הר,נתןבן
מדרש חברים טקעויביםלקולך עד נמירא הוא מהמהמם* דין*י"א ,הצם בדף ש "'%
ושב
איתא כתב הרר שאין להשליםמנין בקפן וא' נראהודצ"ל הר"ר טון* ואחשכ
י
י
ב
ת
.
י
ה
ב
דברי המחכיםבדיני ש"צאויהארגיל ום'וע'  ,]3ועוד שם בסוף הדין וכת י"ן

ז"לובדין הוא לאומרר שלם עדתוךדיןינ

ן לחהצ מעצך שרורי
ושאיל והם שפריםאי

י

ן יקז מלבד הסאת*
להדדי,וכן כ4דון ירד חוץ טדברי הרמיש שהב.א שם ,וכלדי
עולה בממפריא ומעומר .בחן כי וצבא ע"פ אף במקום שלא מכר שטו
ותטצאעלי
המאמרניההוא- .דין כ"ח מד'הח~מרינן לעולם לאלן אדםבירושליםעדונעייזם
על
טוב לקוח מס'המחכים.ודין ליה כמעט רובו הואלר"ג.וכןבדין ל"ז וכל מה ובהורא
שם בדף מ' ע"א בשם הער יוסף ז"ל הוא מהמחכים.דין 'מ'* .מ"א ,מ"ב לשםייודע
ור"מ היה אומר וכו' וצ"ל ואמניעהיה אומר] ,רץ *ע"ב ל'ב ,יס"ד ,ס"ה לעוד כחב "'ר
נתןבן הער יהודה ז"ל]* ,ע' ,ע"ב [דף פ"נ  [NUYקט).
קט) וידוע הלוקי דעות החוקרים מסדרי הרורותבעלי אסופותישנים גם חדשים שבר
ס' הכלבו ויחוסו לס' ארחות ח"ם ,והאריכו למעניתם הדף רפא גן יעקב כגרם חמד הקע ח
ע'  167ובאוצר המפרים ולו ע' 89ע פ"  118ורעחו גוסה שהכלבו הוא טהרורא קמא לם'
איה ודלא כש.טת וע"ס ריש ה' שופר ותיר'א בש"ג ח"א אות א'סי'  .80ובא הח'יי
ןע כם'
ויטוס ע'  180וחקרו שדגריו לא יתכנו ושם גע'  82הלך בעקבות ש"ג וכקונחם" יכריס
עתיקים ח-ב [לייפציג תרם] ע'  9שר' שמריה בר שמחה יסר ס' הלקוטים [זה שטי בשו"ת
ו כא ארחות
אבקת רוכל סי' י"ג) ונקרא בשם כלבו ע"פ שני פסוקי תהלים לכזה,י' וכ"ח,ז'
ה' חסר ואמת וכו' בו בטח לבי ונעזרתי וכו' האסורים בראש הספר ברפוס הראשון ועי' מש-כ
הח' עלב"גען במ"ע . 1909גמ [4ע'  99והח'שלעז'גגער במבוא לס' ע"ח ח"ב ע' אווזיקריין
לא יצאנוירי חובתנו להתנקות על שרש דבריהם ,לכן הנני להעיר על דברים אחריח אשר
'ביאו הכמי דורנו בנור הבחינה והבקורת :כשהביא בגלנו דבר' הטהכים שמר סדרו סגנונו
ולוונו בדיוק יותר טבס' אית ,כגון בדין 4ה הביא ולכך אנו אומרים ושטרו כדאיתא נסחנים
ע'  18ובא"ח דף ס"א ע.ג כתב :ולכךיש סקוסות שאומרים ושמרו .וראה מש"כ לקמו י"ערח
מ"ב ,קרח ,תק*ס והשוה רגרי הכלבו סוףדין י"א ער סוףדין 4ז עם דברי הא"ח דף י-ע ס"ס
י
ב' ער ס"ס ה' וראה ומחכים ע' ב11מהובכיום''או שים דברי הכלכבדוברדיי.ן כ' דף " ע"ב לעוחת יבר
ן ה'יי' 1ס'ח
ע'  16ותמצא
 בנלגוריהא'ח דף כ"כע.ג סי' י"ר וראה
הגיא שם מחבר ס' ההחכים וגם שם אביו הר' נתן ב! הרג ר'יהודה וכא"ח לא תמצא דוס אבי
המחבר בשום מקום - .בכלבודין ה'ורין קב-ג הניא בשם הר' שמעיה מה לאימא ראהכים
ע' [ 9ועי' הערה קליד שנדפס נטעות ה"ר שטריה] ובא"ח רין קרושה מיושב וריק עניית
בכלבו ריש דין מ"א הביא רברי הגר נתן לענין הבדלה וגא-ח ליחוסיו תם בה'
אסן ליהא- .
תפלה סי' ק"ג לא הביאם בשמו - .ולעומת זה תמצא שהא.ח הביאדברי המחכים בשת אמרם
יהכלכו לא הזכיר שטו עליהם ,עי' גהערה ר"ה ,רכ*ג ותיר - .בא"ח ה' קריאת ס"ת ח" סיד
העזנה שם
הביא ההפטורה כשיטת הר4ב"ם אבל לא כנוסחאות שלפנית נסוף סדר תפלות
ובכלבו דף י"ג הביאן כסררן ברטב"מ שם - .בא"ח ה' תפלה ס" ל' 1הביא רברי הסחכים בשם
האשכול ובכלבו דף ה' ע"ג בשם ר'נ - .ומון שהובא בא'ח דף כ.א ע"גסי' ח' כשםהריי
כקורביל והא ג-כ טהמחכ'ם הובא בכלבו דין טזו בסתם ,ונאמת ארלעיל מיויה קאי שהביא
בטקום שקיצה האזיח בדח ?"א ע"א ס',
שם בסי' י"ד בשם ר נתן .בכלבו ריןי"ג האריך
ניע"ג סי'-ג" 1הניא דברי ר"ג ויש להשלים שתי שורות החחרוח שם ע.פ
בא'ח דף כ"ג
י'.
דברי-הבלבו דףי'ע.ג ,וב"כ תמצא גאנה דף ס"א ע"רסי'י
' ושם בסי' 4א שגשמינו שורות
שלמות וכל החסר בשנ' סימנים אלו תמצא בכלבו רף ל"ח.ע"ב!  -והשוה ירוי .הביבו גרין
ס-ג עם הא-ח דף צין ע"ג ותראה רליתא בא.ח מה שהביא בכלבו בחרש 9ב ותשרין -
ה' פעמים הביא במחכים מה שראה א :שמע מאביו ובשלשה מקומות הובא ג"כ בימו [דין
י"ב ומזב ודין סיד וף ע' ע"גן אלא שכ' הרים נ"ע תחת א'מ נ"ע ,אמנם נאלח מכירו רק
"עם אחת ובכתיבה תמה .1שרה ברף סיג ע"בסי' ד' ובשאר סקוסות שתביא רעתו העלים

י"

מפר מחכים
ה) רי יעקבב.ר אשר בספרו טור אורחחיים ס" תקס' 1הביא :כתב רב נתן
 y'wשאית מתענה איתיכול להתפלל ונו' והואבע' .17ושםבמיי תקם"ה איתא; כתב
רב נתןובאין מנהג ליחיד המתענהלומרי"ג מדות .ובסי קורא הדורות דףי"ה ע"ב רומז
ע"ז והחי בערניים שהעתיק ס ,המחכים מבת"י האמבורג העיר בסוף החוברת שלא מצא
בכל הספר מה שהביא שם הפור בשמו .ואמת נכון הדב -דליתא במחכים ,ואין לתמוה
ע"ז משום דר' נתן הנכי שם אינת הסחבי דילן כ"א ר,נתן נאון בריה דמריהודאי
גאוןואח .ר' חנניה נאון אשי מלך קרוב לשנת ד' אלפים תרם.ה אחרי מות רי הילאי
הלקט השלם סי,
ב"ר נטרונאי ,שכן ממורש יוצא מס' המנהינ ה ,תעניות ס"י' ושנלי
ב"פ ששאבו ממקור סדר רב עמרם גאון דף ל"ה  a.yק') - .ובאבודרהם [דפוס פראנ
תקמ.ד = ווארטיא תרל"ח] סדר תפלת התעניות דף ע"ז ע.ב איתא :כת' רבנח מן
הנאון ק'") ,אטנס בדפוס אמשטרדם תפ 1.תטצא :כתב רבנ תן הנאון.
ו) בהנהות לספר עמודי גולה לר' משה טצורך [סמ"ק מצורך] הביא ג"כ מס'
הטהכים ,עי' צונץ ,ריסוס ע' - .213
ז) ר'יוסףקולון בספרו שו"ת מהרי"ק שרוט ס"ט:על דבר הסניף אשר שאלתם
אם "ט לסמוך על דברי המחכים ולצרף קטן פחות מי.ג שנים לעשרה לתפלה אנצ'
עיינתי נשאר ספדי מהכיס ולא מצאתיכללשיצטרף קטן פחותמי.נ לעשרה ושננההיא
זו מלפנינ'כי מה שכתב המהכיס דסוגיא דעלמא לאעבדיכךהיינולהצריך שתישעיות
אבל מכל מקום צרך להיותבןי'נ שנהלדביי המחכיםוכו' .כיה ברחוםויניצ'אה משנת
עט"ר ,אבל בדפוסים שאחרי כן תמצא במכום המחכים תיבת החכמים .וכבר העיר ע'?
הח' צונץ בם' ריטוס ע' .202
ח) ר' יצחק אבוהב קינ) בביאורו לטור אורחחיים והובא ביתהיוסף הרנהפעמים.
זעיי"ש בסיי קל"ט :וביטם ה"רי1נה מצאתי כתוב שצריך לחזור הברכות בקול רם וכו'
וכל המאמר תמצא במהניםעי הנ וצ"ל  CW1הער נתן.
פ) סדור תפלה עם הושענותומעריביםנדפםבעירטרין בשנת רם.ה ק'נ)ובפירוש
'טבגליונו הביא כמה פעמים דב-י הטהכיםכנון אצל תכנת שבת ,צדקתך צדק,ויתןלי,
שמו - .בא.ח רף ס"א עיר ס'.י' הביא מה שמצא כתום בשם הר' אליה ישצ" ,1ובכלבו
דף ל"ר ע"ב בשם החכם ר' אליה ז"ל-.בא.ח ח"ב ע'  303סי' ל' איתא :וכתב ארנ' וקני הר'
רור הכהן ז"ל [ברבר מה שמצא בטפרי הרמב"ם המדו.יקים ועי' כמגיר משנה פ,ג מה' מאכלות
אסורות הלכה י'] ודבריו הובאו בק.צור בכלבו דין ק"א דף קי"ר ע"א :וכתב אדני זקני ה"ר

זיו

תמצא
ע' 417י
' לע כשם
חד שהן כהלכות טרפות ש Q:QN !,מה שהמא
בא"
בכלבו דף ק 1".ע"ר ,נכתב כן ה"ר שתן ביטב הראנ'ר .וע
ור ה' פעמים הזכיר בא"ח את אבי
אשו ר' דור ב"ר 'צחק הכהן [לבר מר' דור הבהן הנזכר  364 (paט" ק"ב!] יבכלבו הביא

דבר 1.בסתם.
קו ומה שכתב מהר*א פרד בהערותע ל.טה"ג ע'  188ס" נ"ה יטאק זה ר' נתן נאק
הסכר באגרת ר' שר.רא נאוה דרע.ג נפטר ערך ס"ה שמם לפני זה ,אי משום הא לא אריא.
סררוהו על יסורו ונתייחס לרבם.
רהרבר ירוע יטסרע'ג לא הוא בעצמו סדרו
אלאירתלמידי
בהקרמתו :לתיטובות גאונים קדמונים ןהוצאת
ק'") וידוע מה שכהב אורות'ו הה' שי
והא' מיללער השיב על רברע במפתח לתשובות הנאומם ע'  67בהערותך
כאססעלברליף
שם לס" מ"עשגתשובות נאוך מרח ומערב.
אודותיו במאמרו של הח'לט:יענשט"ן :ריא ~שמיליע אכוהב ע'  8וכר [תוצאה
קע) ע"
שיוחרת ממ"ע החדשי לשנת 41906
קיד) שאול הוא כידי מגיסי מהר"א פר"מאנן בפפר"ם ובאשר הוא יקר במציאות הנני
להעתיק .טסות הפופרים והספרימם שמכרו שש :עכ,ל טררכי רל (ברכת התורה) .בפסקי הלכות

תריחי

ט

..

ומשם העתיק רי נפתלי הירץ טריויש ש"ץקיי) בפירושו לתפלות בכל השנה שנדסס
בפהיננען בשנתער'כ.
י) ר' יהושע בעז מברוך ב"ר שמעוןסביוךקטי)בספרו שלפי הגבורים אשר סביב
להסרדכי הביא,ברי-ם פ"ד דברכות סק"א דביי המחבר וז"ל :עיין באלפסי ובסמ"נ לא
הלקו מנרכת אתה חונן לכל שאר הברכות אלא פסקו בכולםנוטר הברכהלשוון מחכיים
ואם התתיל בשל חול גום -אותה ברכה שהתח.ל בה והוזר ואומרמעין המאורע וגן
לכל התפלות חוץ-ממוסף דאתהחונן נומר ובשאר ברשת לא'ע.כ קעי) ,והמגיה בדפוס
ווילנא תרמ"א אשר לא ירע ולא שמע מעולם דבר מס' המחכים השב לתקן וקלקל
( rמתניי) ואם התחיל וא'! קי').
באופן זה:ל~w-
יא) במנהנים של ר' אביהם קלו'זנר נפי מה שהובא במנהגי מהחי"ל הי יום כפור
בהנה קיה) העתיק דבר א' מס' המחכים אבל לא נשם המהני [ע.בהערה תקפ"ו.1
וירו
ב הרבר לומרשהאיה או הכלבוהיו למראהעיניו וממקור נאמןזה שאבו גם הב"י
ונם המטה משה וממנו יתד וממנו פנה לעטורי ההוראה בדורות האחרונים.
הרבי שמעון תלמיד של רש-י ז"ל (שם) .הרא"ש בתשובה שאלה (יוצר אור) ,סדר ר' עמרם
ם ז"ל ('סם) .סמ.ג (איזהו מקומן) .פ'
(קרבנות ,הגדה לפסח) .הטור (ישתכח) .דודי ה*ר חיי
בשם
ב
ק
ע
'
.
ן
י
ר
ש
א
ף
ו
ס
ו
י
ת
היכלות (ברוך שאמר) .מחוור סטרי (שם והשיבנו .,ושמע
י
ב
ר
ממורי
הקדוש שמעתי (ישתבח) .וגם ר' יהורה ספר עמי ביום הכסא בין ישתבח ליוצר (שם) .שסעתי
ר' מאיר (ביב] נוחו ערן (שם) .שמע"י גשם הר"ר
גר' שמעון ור' יהורה (שם) .הרטנ"ע
יוסף כהן שהיה קורא (צור ישראל) .וכה"ג בתשב"ץ (סלח לנו) .נמצא בכתב ידו של רבינו
זצ"ל (ויאמר דוד) .מ 1הי הר"ר שמואל (שם) .וכן נהגו בטרנבו'ק (.צם.,ועי' צוגץ ריטוט ע'
918ן .הר"ר שמואל (ובא לציון) .הר"ר שמואל מויצבורק [ת"ח בשבת ,וזהו ר' שמואל ב"ר
מנחם רבו של מהר"מ ב"ב הנזכר בתום' 'ומא דף מ' ע"ב ד"ה מה במקום ובשו"ת מהר"מ ב"כ
רפוס קרימונא סי' פ' ובהגהות מיימוניות פרק כ.ט מה' שבת אות כ' ,תשב.ץ סי' קס'ה ,ועי'
שו-ת מהר.ם ב"ב דפוס פראג סי' קפ"ח ותק"ט וראה מש"כ צונץ בס' ריטוס  ,217ליטערחטור-
געשיכטע דער סינ"גשגאלעןפ"עזיע ע'  ,530אוה,ח ע'  593סי'  ,1203זטלפעלד ,דשם משרטי;
ריליג'ום דעה נירנכערגער מעמ"רבוכעם ע'  .]882ר .אלעזר ב"ר יבק זצ"ל (שם) .הר.י מטרו'יש
(במה מדליקין) .יסור הרי-ח מטרו'יש ('קום פרקן) .הרוקח (במה מרליקין) ,בכור שור (שם),
תשב"ץ הגה מרפ"א (דהי נועם ואתה קדוש) .ואומר מרפ"א (קידוש לבנה) .סמ"ק (ר"ח) תשובת
רש"' (שמן' .וסיפן (על הניסים) ,מפי הר"ר מנחם וצ'ל  -והר"ר שלמה זצ"ל פירש (שם)
ילמדנו (שם) ,ראבי"ה - ,ר' אליעזר ב"ר שמשון  -ר' ישעיה ז"ל לא גריס כל רצריך ייתי
ויפסח (הגדה) .החכם נעל המלמר (שם) .ובסופו כתב :אני יעקב בלא"א כמ"ר אביגדור הלוי
קצב מפאדואה נדפסתי התפילה הזה בשם נתנאל הלפן ובביתו.
קיד) ע' במחכים ע'  22שכתב אצל תכנת שבת :אמרת נעשית הדברים תום השביעי
שגתלי-י אלהיך להיציא מלב הנוצר.ם והישמעאלים שעושין שבתם אילו ביום ו' ואילו ביום
א' .ובסידור טרין איתא :שעושים שבת אלו ביום ו' וכו' וחנ"ה טריוי" :העתיק :אילו לשם:ה
ואילו לששה שהרי כולם קוראים נשבת שבה- .
קטו) עי' אורותיו במאמר על הדפסת התלמוד לר' רנ,נ ראכי:אוויטץ ע'  45וכו'.
~ (rDעי' המחכים הערה ס"ט.
קין) ושם באותו מאטר כתב עוד :גם הלכה דאם טעה אדם וכו' נ"ע לא  t)tSDרוראי
'נטור אותה על הכל .ודע רבתיבות על הכל רמז על סקור הרין שהניא שם והוא לקוח סס'
על ה כל לר' משה שניאור מאיברא ,תלמירו של סהר"ם ב"ב (שגרפם כעת בהגרן ח-ז ע"י
החכם ר' מאיר צגי וגייס בבודאפעפט] עיי"ש ע'  99ותטצא
ממש גרגריו- .
לא
ט
י
י
ש
ק,ה) במנהגי מהרא'ק שלפנינו רפוס ריווא דטרינט
רף י*בע.ב מצאתי כלשונו
שם .ועי' טה שכתבתי במבוא לם' לקט יושר ע' .XIX

=

ספר מחכים
"נ) במרדניכת.י שנכתב בפיסונש בשנתד-י הניאנפ*נ דברכות בהרה שננליון
דברי המחכים [צונץ ,ריפום ע' .]208
ם
י
ר
מ
ועתה פקה עיניך וראה כמה מא
ס
נ
י
א
ו
ו
א
ב
ו
ה
ש
ו
ם
י
כ
ח
מ
ה
בשם
בכת.י
ג-
הלספפ
ש
ינו:
א) בסדר טרריש המל אות ב' הביאבעי  26בהנה :וכתי הרר'ן פעם ראעוונה
לבקש
בלחש כאדם שבאליננם להיכל [בכתיי עוזרתה הטל בהערה צ"ט :בהיכל
סרס מאת המלך לזכר אותו ומדבר בחשאי דרך המאויים ,ופעם שניתיגביה קולו מעט
יותר מפעם ראשונה וכן בפעם ג'יגביה קולו יותר כדרך הרניל מאד[תמירי] להיותלפני
המלךולבו גס בהקרבתו .אלא וטרם לכן יתעטף בטליתו בלא ברכהעב-ל .כ.ו ליתא
בכתיי ובאמת המה דברי רי יצחקברירורבלובתוספותיו למחזורויסרי ריש מ' ש':א-.
ושם בס' טרוייש ע'  26בהנה :כראית' במדרש קיע) כנועלה מעוה רבינו למרום וראה
שיר מלאכי השרת איל הקב"ה בחר באיזה שתרצה ובחר בשכמל"ו א'ל הקב"ה אל
תאמרוהובקול רם פן תנגפו אבל ביום כפורים שכל ישראל עומדים באימה וביראה
מאימתהדין ואינם באין לשמוע שירים צנונים אז תאמרוהווהיינו דיסד הפייט ליום
אחד בשנה שתקריאתו עכ"ל הנ-הובכתיי עהח'הסיים:זה איתאבמחכים .ומאמרוה לא
הביא במחכים שלפנינו - .עוד שם בשם ע'  29בהנה :והרר'ן כתב בשם קר"ר שמעי,
לישראל
י'הכי אחר שאו' יחיד אתה עתן ער האויבווחיו אומ' כי אתה
בסדי
עד בא"י האל הסולחן ,אלהי עד שלא נוצרתי וט'קי) .וגם זה ליתא לפנינובכת"י- .
עוד הביא שם בע'  31הנה שהיא כלשון המחכים בעי  ,43אלא שהוסיף שק ,וכתב
הק' רבי נהנאל דמאי דקאמר אור ששבת ר"לעל הנרותשרלקובכייהכנסת בי'ה ואינם
עשויים אלי לכנוד כ"א להתפלל ומשכימים ומעריבים כדי לעשות תוספת לי"ה ומברך
לאורן ונהם העולםכן ועיקר הוא_עכ"לההילה .וזה לא נמצא במהנים שבידינו- ,
וההנהות שבעי  85אינם מן החשבון ,אמנם בע'  36הנה ד"ה וכתב במ' ועתה נהגו
ליתא בכתר
[ומיהו נהב בכל מקום עתה] לום ,היום
י
מ
ת
ח
ת
ב) במחדר כת"יאשיראיתיבביתניסי מהתאפריימאנן במפד'מנכתבעלהגליון
סדר טערויזיובסוף מנהגליל של יוה"כ כתבוז"ל :וכשחל בשבת אומר מהרצל שאין
לומר בשבת אל רחום שמך ק )":ושמעתי מ מחכים שאום-ם אותו בבקר כשארימים
כשחל בשבת עכ"ל ,מם לוה לא מצאתי עתם רמז במחכים שלפנינו.
נ) בסדורטרין והנזכרלעיל אות כד הביא בפירוששננליון אצל יחרשהו וז"ל:
וכ' המחכים שאין להזכירר.ח אב מאוום רכתיב במספרירחים אל יבא קכג) ,ונם מאמר
זה איננו פה אתנוהיום.
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ק.ט)עי' מס' רב פעלים לר' אברהם בן הגר"א רף ע'ו ע"א.
קי) ומום ההגה היא מהוס' שבמחיו ע' .394
ק )":כבר העירות' ע'ו בהערה תק"א שכמנהג' מהרי"ל ה' ליל יו"כ איתא להיפך ,וכן
מצאתי שמביא שם ממנהגים של מהרא"ק וליתא בנדפס.
קנט) ובסדר טרוייש ע'  89איתא להיפך :חדש אב מוכירי' אותו בשבת שלשיו כשאר
חרשים בי לא נאמר עליו פסוק במספר 'רחים אל יבא אך איוב מקלל היום שסולר בו ,גם
כן היה נוהג מו' אבי זצ"ל להזכירו כשאר חרשים .ויש לתמוה על הכותב שהוסיף מאמר'
הביא כאן שמץ דבר שרע פלי 3בזה ,לכן רעתי נוטה שאף
המחכים בגליון סרר טרוייש
בכת"י שלפניו חסר התאמר המובא כאן בסרור טרין בשם המחכים,

שיא

,
,

למבוא_,,

,

ות זזינא שנושטף Krafft-Deutsch,, die handschriftlichen hebr. Werke der
י
 1. Hofbibliothek zu Wien, 1874ן
21סי' .17 ,5ושם;,סוד78.סי' LXYנכתב

ע"י ר,חיים בירדודניע .הסרסרםלאירע
ילאהכירסמלההיקרה וחמרה הנטוההנמצאה
עמו
בקובץ ההוא וקראלו בשם מ מנהנים והוו שנץבסירימוס ע' 202נלהפני המסכה
"נסוכה על.טצפומו ע"פ החרוז קיג) שבטף הספר[עי  .]162בכת'י זה בחרתילהיותלי
לעימם ולע11מ 1נפמם הספר .אך בטקזם שנשמש דבר .מהע"י שננת הט"ב השלמתי
החסרון ובאותיות מפוזרות ומפורדות ומלחלקיצאה ע"פ כת"י האסבורגקכי) סי' .187, 1
וזה מקרוב שחרתי פס הח' רי מאירצביוויים להודיעם תכונתכתיי 870 .מדף ק"מ
ס"ודלילים שבינו
ער דף ק"מ שברשימת אוצהיסן אשר לההי קהפמאק ז'ל.בבודאפעמט
לבין נירסת ההעתק אשר שלחתילידו ,והוא נעתר לבקשתיבשקידה רנהועצומה.והנני
טביעלועל זה תודה סקרנולבעמוק.

קכג) על משקל כ' תנועות ויתר וב' תנועות ויתר וג' תנועות ברלת וכן בסוגר .ועל
טה שכתב שם :עלכי לא מחכים פתאים הוא רשם הח' צונץ שם סי' השאלה ,ומל שצ"ל
י לאל מחנים וכו'ועי' סש'כ הח' קויפטאנן במ"ע  REJ. 1892עטור 67
ע"פ המשקל :עלכ
הערה .1
קכו) שהסר בראשו וכסופו וגפ גאטצע הרבה תיבות ולפעמים שורות שלמות מטושטשות
ר המעתיק אשר רבו מלטנות ,וגמק~מותם לנושמתם העירותי על
מלבר השבושים מעשהי
ייעה - ,ופה מקום אתי לה14:ת להחכם הנודע ר' מרדכיבראני,
היר
שינויי הנוסחאותנ
ו על דבר אשר הטציא
י ברוח
שהורלויגים אשר כברעסלא ,ותשואות חןאן"
"ורה כבית מדרש ל
ל
נדיבה העתקת הח'בערניים ג'ל ,ה"ה באוצה"ס אשר לבהטזו המל ,ראה גפפרו של הח' בראנן,
געשיכטע דעם ייריש-טהעשלץגישען פעמינחרס אין ברעפלויא ע' .124

