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ומהם במתניהין כחד טך רבי אליעזר ורבי יהושע הלכה כרנו
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חיץ מוו בשיא מכבדין את הבית ואת"ב
הלכה כמוהו שהלכה כר"ע טחבירו
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סכבדין את הבית שהלכה כב"ש .ולמי
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נהדייהו הוה אלא לבהר נטן ופליג לתר אבל לא במחיצות טוו רבי יהורהור'
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פתיס' בגח ט' יוופ ימ'
קל 3ך3ריס סיו0ג'סגיסיו ילפיתי"ל קלח קובי' תים'
פנתית  D~Dפ.ס פיס ,ועזן 6מר61 1ט"ם ס'כ6
דפ5ג יתיר (גד ת"ס דגלכם גת"ס פ-פ5י פלעו פיך תג6
כן 18יגירן 5ף בתימת ת-ק כ'תיד גגנ' רנ'ס
דוא*י
פיק פ"ר ע-ס:
מ
ו '9רמכ"ס ס' ס7::רין פ-ח גג.פ בס אי
,
י '9 )4פליפ פ"ע פר' גרבות יפ 6-פס' ג'ת סגחירסס" ס-ם:ס:סררי
גמק" 5דסרפנ"ס ס,סס כר'פ 6פ"יג
ו תפריו כפו 3פ"ו  'ODפלכים
יג) ו5פפ"כ
גר"ס לפגין %י
י ר3ר'ס כפבפפ
רפש
ס'ר5רפוס
סיס סירקוגו' 61ן"ק סל6לסויי 5סורק מפריטו וכד5י' גפס(ס סורספי
ס"מ ,ו(ע"ק טל סגנון 3טלתירת חסר דחס'ג כס קוס פרופות כיול5יןפן
סוסזל-ס ג"כ ס 6ורמכ"ס ס(-ל
י
ל
ג
ס
 SVt~ :גש
ן
מ
ל
 iolfi '9יופן וער יפכתיס סטם פ 3-ופתע"ט
רם3-דיגפיס ד-ס
גיי
ת"ס וגס יסכתי מס גדש מ-סונקרין (תלל 3רס.פס-ס'6ןדס
ופ"כ' וקף דר.פ חולסקת'ו"י
רון פטמים טס הכיריו וכב-פ
לר
רס'חיד גרסליגהי' פכ" 1מלגס כפיחו וכ' יוד כס ד4ף
(ידין כחריריו פ-ם וגלח"פ פ-ח פס-ת לפגיו
וכו' וכמ"פ  p'pמס' איטית 1ם-1
)~pOת הוט סבי סט" DC) 1מסמ"ק ט'כ וגסס-ד
סכגסיס 6ין מעככין 5ת

ו"י

רי

רפ"י

פייגי

סייס

יחיי

סיתם

כתכ גן רק כסס סדם'סיאט pffp,,ש"ס פעמות ס":ל:
4ר) וילת נפסוס דכלכס כר"פ כגוריחיו ולס" (גדרג.ס כנ"ל (פכ"6ג כסגסוח'ויספ"ס סרטם ותייזטגבירית
פיך פ"נ י('פ וט'גי' יסבכר כס) מפ"ם 'רמלרכי מ" 6קט"גינפחיכ  O:ulפטין סכדולת כפטם רגםפיס
גכיג" ופסככץ (3סריס פזם ,ופחיס' סיח'3ן  1.5פ" 6ו"ס ד!פ 5יכו' "!1ט והפגר
סריטג3 6-כיכס
פסוס דסתס ל 5מפיר :ר"מ ור" לסרם ורץלפי מכלל רסתס פחגקץ'ן ר"פ וסתם ספרך רזי 1כ61מר '.גסס מ"!
ע 6-אר"י תנ' (ס ואס (י' 61ע"נ דסו 6מסתם !ס סתומי ע"ס 1כג"מ יו"ן סי' ק-ח ,חיו.ט  q~oמס' חרוסות
ותוס' חדכיס כס ,וטיר רגיל סרפכ"ס לפסוס כוח(י'גיזת" ו5פי' כר"פיגור"י ולט"ו ע"ס כ"כסוס" יר"35ר
ס"5דפיכין ופ' נ-כגי''סיגר פל פ'(:ית מס יטוו  h"oהס' 3ג'ן  lhf~hח-גגיס חלפור בסופו סויתכל.ס
פלספיסקיס גר" (נר ר'פ גג,לות'ו פגורים דפ 6.ט-ג כטפין ל 6ירחין ג5פנטי רג1רי נוולם קעו
תעי
קית
ת סחפה 5מ יפת סגבמיס ע"ס ו!פמ-ס '"ג ק5ת :ומג"ח יו"ן כ" ר 6-רקס !חזק 7ס'6ק!hp~1 6,
חיג
י"י
קעג
ו  h1'ihב"ס וכ"מ וטפך סם סק"5ג:
סיגלזפ!יגי !6יכ 6זגפמייסו מם"6כ סיכלדפיינ
כ,סח:וד וכו' יסל;ס כר"ם (נכי ר"י 5ט"ג דכ 61גגךכלי
רס
.7
פו) ומה סג"' 'ו 7-קי-ט
ן דס"ס ג'ריקן ח"ו
ן משת
וסיר פל5כיתי' דם-ס ו ס"ל כוחי' יתכחי ("פ למון ס '3סכ' וידוע וס.כס עריס!גכי ר,,'-ג
יגגי רש' p*:ht ,רר-ל רפא"ל לנכגיל(ר,גיסירו
סנ"' כס ס"
,ס קפ"טלסגין שגס ג"כ למון וטייוונו רסלכס כר-ס ל
דרש
ול 5תליסו ופטו"ו כס
דגוד6י לו? ) Yenגס ס"3י כס  p~pi,טל ולית לסו כ5ן גס 'bo
י
ס
ס
כ
י סלבס כר' יסורס
יר '-מלכסכר"י 61ן-ק טסמ'ם כיוום(מי פ-ג 7תלומ1ת סתפ 6ר-פ ש"ססיכם כרשם ר":ירי
יסידס ור'יוסי סלכס כר'יוסי ,וכ"כ 6ס נגר טפמיפפ דר"פ ור-ם כבס כריי כ"ס כר"מ ור"' סל;ס כר'
יסורס61 ,ך (פ'"ו ("ס !מיצר ג"כ כר"מ ור"' ס(עס כר' 'וסי וכן ר-ב ,ר"י ס!כס כר' '1ס' 1טתיו"ט סוף

פ-י

לחיי

יי

תן1מ1ת

ט"ב:

פו) וכסין 1ס 6פרי'טיכ
ס גרגרי סיקלגפ.לוכי
יןטחרוגסכפררויחסגופליןח3חיוןרת!1פ6יר3ומ3חזי~סח"פת''יסהץ:ןל:פ' טירונין פ"5סף*
זגגיי כס דפ"(1 6-ס ס.כ וזפ-ס גוסגיר
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רבייהירהור' אליעזרבןיעקב הלכה כבהלכהכרבימחבירואכל לאמחביכר)יו.
ובטקוםאביואין הלכה כמותו :
גכל מקדם שאמררבי שמעוןבןאלעזר
אליעזרבן
ר*איעקביעבקכב4קמבקום 'ז')*ל :משנת ננ
בלא מחלוקת הלכה כסותו .והלכה
ן
ב
י
ק
נ
ו
כר'יהושעבןלוי בכלמקיםו) נא):
כ ר' מא
יר"*'ו)ר'ו),שמועהולןכה הלכה כרכרי
ר
מ
ו
ל
ו
נ
ה
נ
ש
ל
ל
כ
כך
ם
י
מ
כ
ח
פ
"
ע
א
ר
המחמי
ן
ו
ע
מ
ש
כרבי
פלוני
ופלוני הלכה כשלוני ,היבא דאיכא
ככולי שבתואפילו בדבר שאינו מחכוין,
אבל במוקצה מחמת איסור דאורייתאאין אמיראי בתראי דקיימי כחד מינייהו
הלכהא כוותיה:
הלכה כר' שמעון:
ן
ב
ר
כ
ו
א
כא רביטאיר ורבןגמליאל ה
ריכאהליםי ,כה כל היכא דפליני תרי הנאי תרי
אמוראי בהדי הדרי ולא אתמר
נמליאל הלכה כר"שבן נמל
רב ור' אלעזר בר' שמעון הלכה כרבי' הלכתא לא כמר ולא כמר ,אי איכא רבה
יורבי שמעון בן אלעזר הלכה כרביי בהרי תלסידא לית הלכתא נהלסירא
רבי
רביורבי ישמעאל בר'יוסי הלכה כרבי; במקום רבה כ" עד רבא ,ומרבא ואילך
הטכתא כבחרא כג):
ואם אמרר'ישמעאל בר'יוסי משוםאביו
הלבה כמותו:
כך תוספתא אינו אלא דבר קצוב ולא
דבר

ים

תיוצא

במקום לן אליעזר עבדינן כווציה וכמ"ש בעניותיס,במקום אחר ,איברא ילשון סררחי-א מתוקן יוהב
מלשון כריתות:
יק) כ"כ כייתות מביאו הליכות עולם ומרן רחצו והרב יבין שמועה
ולא זכיו דהם דברי
הגאונים בסדר תמאיס ואמוראים:
תיר"
ו"מסי בעמא רף ל-ה ,כד) וק"קדלפיהנראהדסדר הו"א מסודר מהגאונים כדאמרןהרי כתבו
ועביאוה
הרשב'א בתשו' ס" שם-ד והריטב"א גחידושיו לעירובין פי מי שהושיאוהו קל דף מ-ז
רן
ע"ב דאגאוניםסגרי רריב*ל יוחנן הלכהכרי יוחנן ובסדר תו-א כתוב והלכה כריב-ל בכל מקום ,גפ
שם לא מכירו סדר תנרא
שאר
מ-ה והרב
דהרשב"א והמיטב-א והרא"ש

"

י

קךק
בנדרים רף
הנמקי
ראשונים שעמדו בזה:
דמהכא משמע דריב-ל הוא מכלל התנאים שהרי הונא בסדר התנאיםוהיינו כמ"ש הרמב'ם ,וק.ק על
רשתי דכהב דאמורא מואו ואניבעגיי בסקופ אחר (עיין גסי יוסף אומץ סין ט' )1כתבתי להטיות
רעת רש" להרמב-ם ואכמ-ל:

וכן

והע

נראה

לקום' מנחם

ח) ("1וס 6פר' ג'ג  "ehהגד לגסוכדק" (עג'ן מויסות :6ס כרגנן ג-כ כמ"פ ע61 :-י מפדיו ג!(,
ס96י'
 nפ"נ מס' גס*גfהסו-ת ת-ןיו"ו
מקסת"כ וגרמנ"nס פ".כ מס' עגו~-ס
 fומגחת חיוך s
גגליית 6ע'
51פ-ק ועמוקת נ6ל .פיס חיש גק' נירס7 6יגקית 6ד"ט וכ:סינמ..פ ר(-כ גסג"סכ"י ע"כ וסב-פ ס'ניס'נ פרג
 11נגז למכ" זס 61מ6ר' 7ת(מ1ד 6ס-ם:
סיח
שז")חעילוכין יפק '6געי' דן hD'CDh 6סו 6ופ"ג
כממחמיר וט' :ועג יו"ד גזו פ" :עזו  hNDDtסלי-ח
סק'ג ומס
פשה $כס6לכתי מס וע' ב"פ גרפ"ג פס' עo1פ)6sת~ 5לעת ע"ס ונסלעיס מסג' גט! נ6ל 'עקג'"1ךס"
קפ"ס
ים) וגג"ת -16ת ס" ת(-גכ' ?נגרייתך(6.ס"ס גר:כ'ג ע"גונס'
זנ"ס
"
י
ת
י
ו
ת
ס טס ע-ע
י
(
(
ג
ג6ן ס6י כגח סג"מ מכנס לכנ"ג גפס:תיגו ס(כס גסותו וים (סכ6.ת
סס
מו
יס פ"מ
""
ע1
י ק5ת ל( "6פ-ם סת'
( 16גדיק 610 6ע"מוכ"כ ס"ס מ"' 1עפפ' :סר.6םפ 2.זג"קסי' ס' שי' סלי"ף :ס
זעירונין פ"ויס6י
יפתוס' חזמיס לפ"ז דע-ו,
ח"ק ע-ד סתיו-פ עלכין רפ.ו 1עכ-י ח.,פסי' h'S9ע"כ ,ותוס' כתוכית ס"6
 6סת(פוד ט"ו וגןתרי לצג 6-מוו כפ-ס שס'
פי"וכסרס סג' פוסר"יכרצין ימכ1
קס
ו"
*9נג' ותלי לסג"נ מוו ע
מנהות Ats.ע"ג:
ג) וס"א  06גל ס(1נתי' סי' פד1לסקויס וגדמ:מס ממ"צ סג"מ ס' חסורי  Oh'1סין סייט 1"DSפ36ת6
ס:'6ו נדוק (ס זססק סרמכ"ס גרני 01קכס סב-פ זר"6(.י חניוו סי' רק
ש?,דזרסגק'וזולס*'1ת.כ'קלאעססמפ-סספסו"(געזי
 1(6סי' ל"'קיים סי' !q'D1סג.רג .ע"61 :עגס :נז כ6ך ח;מ.ס ג" 6ס(גס בלגי
מחכירו גססי'איור מקודם:
כא)ותר' ריג (-סוו וסוך ריגילגן ( 01Scסמ"ר נכע(הך פט.ו) וגוס  ("6מ"מ כנ"ר וחיכן (י'
 .ור"י
גן ססרון צפליןחין קריך כד דמכין ח" 6פ! ד6ת
כיג
ח.יתפף  '1:1ות"צ תערוך  t:DSוגו' ותש1ר
י1כ'וס
"ע
גחוכיך 1ג '1ויכ6ור
סמ"ג:
ס ('ע !פמ:ז !-דריג"( גבס !ג-פ (1טתיו-ט סוף טק(ין) -'D'DIת
"י
כ7
גב) וכ' סל-ן רסיק זכוכס דג-ו דוקק ~ pin:aטסיו כחס מם-6כ גבנת!ק טפו !6תד מ'תס5
יכס ס!גסכגתר6י
י 6ג" 1רג 6פיס 1כ:מ '-ל-פ
3ת'י 6!6 1רק
סרג( כפס סר-6ס יגכ''כ.ן טמיעת כ'
"ehיפ.
כממוזו
"מ
ככ
כשמיק עדיו סריס גפנ'ס ע"ס וג"ח יו'ו ספג ג' גרס סוסנ" D'Dh7 6דקן ס!כס
יק.ס לגי מסד"כ
,
ו
מ
ד
(
"
ר
ג
(
"
ר
ז
ו
פ
ג
ו
ג
ל
ן
ג
:
ו
כ
ר
'
ר
ס
ו
ק
ת
כ
זרכ'.
ר-י:
ס!גס
יחי לגויר"'
5ף
3ב) 6פי' :גד רכ'ס וע' רמג"ם "9ג סישג פס' חכות ונט-מ כס ופ'"ג ס"נ פס .פס '(1סמקדסין וש'נ ס"ת
מס'ניליס 51ע"ק:

דגיה י6-

כיח

יו

כיח;

כיד
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*1נ

דבר מםייים ,וכן הורה כהנים שהיא
בפרא דבי רב ,ולא מכילתא שהוא ספר
עד
ואלה

סיף

שמות מן החדש הזה לכם
ספרא ") ולא ספרי שהוא ספר במדבר
מןוישלחו0ן הסחנה עד סוף משנהתורה.
ושמן של אלו מדרש ונקראים בל' התלמוד
ברייתא ,יש 0הם שהם הלכה ויש מהם
שאין הלכה.כיצד כלברייתאשאיןחולקין
עליה בתלמוד הלכה כמותה כנוןזו .אדם
עומד בשדה ערום ומכסה עצטו בתבן
ובקש ובכל דבר וקורא ק"ש אבל לא
יתפלל עד שיהכסה עצמו.זו ודאי הלכה
כטוחה שהריאיןחולקיןעליהבהל0וד.ולא
עוד אלא שיש להסיועמן התלטוד דאמר
רב תחליפא בר אבדימי אמר שםיאל
(סוכם דף י') הישן בכילה ערום הרי זה
מוציא ראשו חוץ לכילה וקירא ק"ש
ואוקימנא בכילה שאינה גבוהה י' טפחים
דכיון דפחוהאסי' טפחיםדמי כמאן דבריך
בנוה ומכסי ושרי ליה למיקרי ק"ש וכל
שכן בשדה שאין שם בנדים שיהכסה
בתבן ובקש וכיוצא בהן ואל יהבמל
ממדכות שמים ,וכל ברייתא שחולקים
עליה בהלמוד אין הלכה למותה דהא
0הניהא דיוקא טפי מברייהא .ואזכחנא
בכמה דוכהין ראין הלכה כסהניהא כי
הא דאטר טתני' יחידאה היא או מהני'
מני ב"ש היא לאפוקי מבית הל5דעקרינן
ליה מהלכהא ,וב"ש ברייהא דפליגי
עלה בהלמודאבי ההיא דהניא העושה

ציצית אומר זמך דלאו הלבתא היא
דליכא לדמויי להא דא0רינן העושה
לולב לעצמו מברך שהחיינו וכן הניא
העושה סוכה לעצמו אומר שהחיינו דהא
5א מברכינן שהחיינו אלא א0אי דאתי
כשהאהנאלשהא דאמר רבהכילהוו0ירנא בי
רב כ
איבעיא לן מהו
זמן
בריה וביה"כ כיון דמומן לזמן קא אחו
אסרינן (עירוכין לף ת' ע"ג ועיין גסוכס
דף ת"ו ע" 1וכחוס')* והכי הדא ממקנא
ד0ילתא דקא0רינן נמי בסוכה בסיפה
ד'2מעתא אתו לקמיה דרב יהודה אטר

להו אנא אקרא חדתא נמ' אמינא ומן
דקרא משהא לשתא נסי קא אהיא וסוכה
ולולב נמי קביע להו זמן הלכך בעי

לטיבר שהחיינו ,אבל ציציה דלא קביע
ליהזמז לא בעי למיסר שהחיינו ולאו

הלכה היא ההיא ברייתא ,כהי הילכך
ליבא למיקס עלה דברייהא ותומפהא
וספרא וספרי כ"א ע"פ אמוראים
שבתלמוד:
"סל

סדר המשגה .וזהו סרר התלמוד.

קנז כל רבי אלעז
ר מהם בה?טוד הוא
ר"אבן פדה כין:
מדן כל ררי מהם הוא רב יהודה בר
יחזקאל כן) ורב הונא הוה בר ;וניה
ושניהם הלמידי רב היו ,ורב הונא הוה

כם

חיר"א

בר זוניה דשמואל:
כל מעשה בחסיד יהודה רבי
אחד או

)5
יתץ סוף ספר שמות 3מ 1שהיאבידינו המכילתא ,וק"ק והרמשים 3תב
בהקדמתורוז"ל ורבי
 .ישמעאל פירש בואלה וימות עד סוף ההורה והוא הנקרא מכילתא וכן ר-ע חיב מכילהין
ע"3לו חלי
מ חי"ל טכילתא דרבי ישמעאל שהיא  11שבידיצו עד טוף התורה ,וכן הסם-ג לאוידנהיראמבב
קצ"ד 3תב ת
"כילתא ובדין ההוא כתב הרב מגדל עז דהכי תני במכילתא וספרי ע-שן והרב דינא
דחיי שפ כתב ההוא טיט בסם-ג מיש במכילתא וצ"ל בספרי .ובט' חשק שלמה חששסי' הו עמ*ש מרן
בנ"י משט ממיג מאיתיה במכילתא כתב דס'ס הוא וצ-ל ספרי ומטי בה משט הרב דינא דחיי ע-ש ,וזח
העלם דבר דהם ז-ל היעל מטילתא עד סוף התורה וכןבדין זת הרב מגדל עוז כתבדהריתני -במכילתא
וסטרי* ועל מרן קיק דהוערך לומר שכתב ספיג דאיתיה במכילתא הן אמת דידע מרן דהם דל הי"ג
טכילתא ואינה בידינו ,אבל היליל דאיתיה בספרי:
"א קשיא יבסדר תו'א שהוא מגאונים כתוב דמכילתא היא עד סוף טן שמומו וח 4הרמב"ם
 "'bpllהיה להם מכילתא עד סוף התורה ואולי מיש עד טוף ספרא פירושו עד סוף התורה*
ולכל הדגרות לא ידעתי מ"ש חרמב-ם דר' עקיבא חיבר מכילתיף והעולט ל 8ראיתי ולא ומעתי ויש
מכילתא דר' עקיבא:
"3כ

נראה

עי

ואולם

לקומי מנחם

כד) חמ"ם סר"6ם  D~rlo3ס' חלס סי' ג' ס"ס:
כה) כעס (פפ"ס ס"16 '*3חסג"מ 3בס כס-ע '3(1ריית 11 6נ"נ פד"ו פשט 11פ"ויה" 3ר"ת5 11 6ס:1ס וע"ס
נט"1וס,ימט-כ 6פnes(tד ,~(tסם 6-סס"תורבס"פ:ת6סק"ס ?ט 1מפויס ארסיס ( 6יקמר נסתייגו ?מקת thSיסגי
ת גידשו
סוגיל
וסיושו ס" רס"מ 3ס"ך סקיי  1161סכן גן נס גפג1לס סל
5שס פת"

יידש

ח:י3ס 8ף ס( כסף ווסכ:

נו) וגסן מוז
) p.wכיח:
.1ך) וחס גג3ת
ןוט'
וגזק"ג""ב "6ר יסרסח"י 3רי' דר'3הדס "55ק נססכ6ס.

::p~nhe
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יהודה בן בבא או ר' יהודה בר
*
אלעאי:
ל כל היכא דאיכא רב מפרא משום חד
דבי רבי ומנו'ר"ג ,בנו של רבי הוא:
לא כל היבא דפליגי ברחב) ורבי יוחנן
הלכה בר' יוחנן ,רבי אלעזר
ורבייוחנן הלבה כר' יוחנן לבר מתלת
דהלכה בר"א ,בם) שמואל ור' יוחנן
הלכה כר' יוחנן:
לב רשב"ל ור' יוחנן הלכה כר' יוחנן
לבר מתלת דהלכה כרשב"ל ,ימ"ד)
חרא בריש החולץ נבי החולץ למעוברת
והפילה ,תניינא ביש נוחלין המחלק
לנכסיו על פיו ריבה לאחד וטיעם לאחד
והשוה להם הבכור ,הליהאה ביש נוחרין
הכותב כל נכסיו לבנו אחר מותו האב
אינו יכול למכור מפני שכתובים לבן

"ימי-ז

נה

115

והבןאינו יכול למכורמפני שהם ברשות
האב ,בהני הלת הלכה כרשב"ל:
לנ רב ושמואל
הלכהא כרב באיסירי
וכשמואל בדיני יא):
לו 8עולא רב ולוי אין ' הלכה כמוהם
בשבת בדיני מוקצה משים דס"ל
כרבי יהודה ,שמואל זעירי ור' יוחנן
הלכה במותםבדיני מוקצה משום דם"ל
בר"ש:
לה כל רב ורבי חנינא הלכה כרב ט),
' רב
רב ורב הונא הלכה ברב,יב
הונאורב חסדא הלכה כרב הונא ,ר"הורב
נחמן הלכה כרב הונא באיסורי וכרב
נחסן בדיני ,רב נחסן ורב ששת הלכה
כרב נחמן בדיני וכ
רב ששת באיסורי
 )1לג):
לן רבה ורב יוסף הלכהא כרבה לבר
מתלת

חיר'א

יהרשב"א גח"גיטין דרב שמואלבן חפנימים ספר מתיבות כתב דהלכה כרבן והרמס-ן
ט) כ"כ
והרשב-א נתבו דר"חפליג כמו שהבאתי דבריהםאני הדל בקונטרסיעיר אזן מערכת אמת אות
ל"א ,ואין גם אחד שיאמר דכיכ בסדר תו"א:
איד) ךק*א'ש בעיריבין פ-ג מ" מ הביא מתשובת הגאונית ,והגהות אשח,ר"י פ-ק דחולין סין*יו
ז"
ש אני הדל ביעיר אזן מערכת
אות :9
מייתי לח מסדר חכ"א ועם-

לקומי מנחם

ס-
(י'ת:
ו6
תר
הו
6 16 ,מ
כח) וקת סיכל דים  D1'Dפם.ס כר( 3כ"מ מזח מס' מ(כ.ס) 31פרט סיכל
ן
מ.
מסדסט"דטסכ6ס גרכ ר '-מס7ו~ס!676י
דפסק
' סגל סוסומ'יסנ גוס גס מסק סרמג"ס (דטו
י
ג
:
'ממסת0פ3"6ו(טח""ו)כ מ"ג) ופת-יםכ ,ויפ'""! 1ק מס 7סקססטיי
ו גסמשס
סמהכר גם",ת
(פ'
תסמים) ! 6סגנת' 7כר' 1זס 6ג(ן 6לס"ס
כןסמקנסס!נגוסוס"(קנססגמנתחו)(סו'כמט"טממיסמ,ות יסר*ס ס3ג!' עם'פ"גילי
י יען כמזין סצכס ממזרם ולגיס וכן מדרס זלכגשי סיכל
?ס!כס גר*' (ג
יני ר 3ומס מ,ע'! ;3ס סווס"קיהר
כלכ וקמ'(6
לסותר !םשסזי
ן לשם  ffn;tסרפיע ס;"ו !1ס;"ן 'ת'כנ 6תר' '7ס סיוע ממזרם 7רסכ"י
יס ( 6קיק
,
ס
ג
י
י
נ
ו
.
ס
ד
.
:סתר מתמתו כ!(  OtOכ! פיקל ונפלט 7מ:'5ו כקת גס גת:חומ 6יגל' פ'נו ומפרם
י
תפיסתו ט( סגפן 3ס!יד מן6כ' טן  hSTככיר גערך רגור"' מפסקי סרמ"3ס סג-ן  olcn ("'7דמי1טכיס דככרש
יו
כפליטות ע"  oh~nמקוס ס! סגס"מ נס' דט1ת כס וכן מכסףפסיס (קח גידויימנ
ו נ"בסי-וונג'ססידמחכי
(ס7י 6גטנו ק"מ ס-ס רנ"ג גס" סריהן לפסק סס כ6גי' 7גורי' גורס
מס 3סנע לג וסמוק( ט-ס וכן
*כ 6מסוס דנםר"' גוותי' סשה '8ס (וכסג"מס.ןסיף מס'):
לגורס 5ף סור
י
ג
(
ו
6
ף
ג
י
ס
ם
ת
ס
פחס 6ס
7פסי'סן(י'
7יח'e'sll 7
גפ) וכסוחחו.י סי'  5"1וכוית נ' 6סי' ג-ו מסתפקים
ס גר" 6ע"ס:
סו% 651'6ןסכי(וסיר
סוס 610
פ
"
י
למ"ר)וווקףהככלי  6(1גירו(:מי וענו"ג 6ס"ע סיט  n~fe sע'םf,וכ' פוז סס
t
 fסי"ט כססg
יפג' tOtnD
3ר
ע"ס ו!.ס ד! 6מצוני גן נסוס מק.ס ווזת ננ' רגס ור'.זסיגס גרפס
ו
כ
ד
זס 6סחורן ימעו3רת 6י;ו גגי'61 3ן זכריו עפם-ס מלרכי 16ת ד' גג'ר-צור-י גסס
ג"כ ק'י"ו7ק6ע-כגג(34כי
ות" F*k
י
י
מ
!
!
כ
סריטכ'6וסמב"וץשוי
ס
ו
ג
:
ו
ס
"
פ
ע"ס ,ו3כ-פ ס'.מ ס"נ מס' סססמ-ק ג' 7כמקוס ת 6':כ,
קוס"
 'omס(ס7ר'ן ט"ו ע.ג "7ס תג" גונת" ?ר (-וא' ס"ס ,הפרט !פסם !-גסס סרו-כ:
לא) 1כסושת תו-י ס!4ז מסתפק כזכר סטגע (ממונף '6(1ס1ר6סיגם גמע 1ג 1כסק" 7סגים סזגר כ45ע ע"ע
ןפי1נת 6זרגיטעין! גמור :נח6י !ריך כתסוסנזי!וג וגן (3דס (חין
-'Shtק עפפ"ם סר"6ם (ג"ק (זו)יטעי
עם
מ'6וס טD
ווסתסז!וג מג' כעיקר ספ(וגת 6כווסתות
יו
610י'סבמכדתקךדקגר3בסונר66יתסוער"6סוסבגי"ו:תר3מומכן6:1ס,פ1וכ6ןן כזי1:'':י7מטכסרר"יקזPסר-6ס6
 67 6נורקיידעו זרגכ
'סגמ'גי!
סגפ' ת:י6
סם:יסאגכמטיעמן ,ועשג  p'DSע"ד סס"פ סג' יסעס סרפנ"ס תפסק כשריסס גסמו !5כ.ון דחיס
גכ1
י ג6ס מלנומתיוקת  ote:nג"כ כ6ות 1ענע %
גוותי' 7סמו !6עזה( ,ס'  3*6פ'מ ס"ו)  ("61ספמ'ם סיד
כ
ר
י
מ
'
י
ק
ס
פ
7
'
ס
ג(:וו6צ (רפכ,ס מגת סכ*נ
ן גו.נת6
גסך )) hSע-ס ו'ס (סכיך קבת  "hQמפכת (קמ"ן)יע.:
ישתסי' חשר) וכן כ6ן כווסתותמ5י:ו ג"כ פסגתך זת '6:ופ"כ ססק סרמנ"ס גסמו ,16ופ' רק"ם ;דם פ'
לו
קו"ג.
(
4
:
ס
ערס
ס;6ס כמע"פו(-ת :ס וערס '-חוקן 5יס ע"גומעי*,ט ר*פ תעבתסימר ע"ס  p~pi,פלסג16יס
~hph
1( h91D'hsס"( סי' כ"מ) ועכשמ ס
י סבכתך כבוי
37ר' סלרג6ישם וסס'פ סג"ג 1סיכ 6תDVט':Sי)ת' רב וסמוך(ויו
~ f'pונשי "16ת ס" תקס"מ:
פ"י
נ16:6:יג 7שינ6סיח
ך ספח ספר ותוספתךוגוצי גמרך לשם
רc
51ע"ק מגל6ס  nspכיסורך ר'6ת' פ' ססתעc.
ר~גוס:

נ"י

כיח

t

ח"י

אדנ*1קיצוו,וי6ם
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מתלת 'שרה ענין ומחצה דהלנתא מב בל ש מע ת"תא דלאאיפליגי בה
כרב י יי
הלכתאהיא:
ן:
בויסנףא הלכתא כרבינא מג נל מהבא שמעתתא היאכגון אלא
5ז רב אחא ור
טהכאאו ותפשוט לה מהבא:
ומיורק .שלש

לבר מאומצאביעי
מך כל מהא ברייתא היא:
הלכות הן בפ' גיר הנשהיהן:
ורב כהנא הלכה כרב מה בל היבא דאיכא הסתיים כן הלכה
לדץ
י
אש
וסיומא רסילתא היאואין לך מה
)
י
י
א
נ
י
ב
ר
ו
ה
כ
ל
ה
,
א
נ
ה
כ
ב
ר
אש
שתחוור בו:
י ד"ה וסגה tph)n
כרב אשי (עי' נסיף ntho
והלכתא כמר בר רב אשי בכולא מך כל אמר:רחמנא הלנה למשהמסיני
וגו'),
היאינ)
ב
ת
כ
מ
ו
שבועה
תלטודא
ר
כ
ך
פ
י
ס
מ
מז כל אפנויי יתרים הם במקרא ולא
אודיתא י )6דאמר מר בר רב אשי
היה צריך לכתבו כמו איש פנוי
בדאורייתא נמיטהפכינן שבועתא ומכתב
בכילתא :שאין לו עסק ולא כתבו הכחוב אלא
אודיתאכי ההוא ראכמין מהדי
כרבא לבר ללמוד מהם ואין להשיב תשונה של
לט אביי ורבא הלכתא
כלוםביפנוי הוא ללמוד ולא להשיב:
משיתא דהלכתא כותיה
י
י
ב
א
ד
ופימנך יע"ל קג'ם :
מה כל תיקו דאיסורא לחומרא ,דממונא
לקולא יטן:
מ כל היכא דאיכא השתא דלא אתמר
הלכתא לא כמר ולא כסר דעביר ממן כל היכא דאיבאהרילישני בחר
מילתאבדאורייהאעברינן לחומרא
כמר עביר ודעביד כסר עביר ,וכן הלכה:
בדרבנן עבדינן לקולא מ):
מא כל קושיא שלא הוכרעה לא
י
בראשונה ולא באחרונה ,:עשה נכ"הדתשכחקמאידפליני ונתראידפלינ
נסי בההיא פלונתא כנקאביי ורבא או
כזו עשה עשהנזו עשה

יב

יי'

עיה

יף

חיר"א
ישאי

יוכת ע-ש:
מא
פליג בשביעית
ין דאמרה תורה רחמנא אמר זמנין ררבנן ועיט
עם",ם הרמשן בהשגותיו לסי המצות שרש ראשו
להרג חות יאיריסי' קצ"ב לה):

"
)ההוה
יט

לקיטי

עמ"ש

מנחם

כג"ג סק'ס וע"ס מ! 6גרופיססיף פלך
לד)  h)'otוים פור %5וו 6ד! 6ס"( כרכס ס!גס גר"י
יס!DגUת
~,כ6רי
*t
"ם
.
רגם ורשי  UttD)1סרי1נ" 6עירוכע מ' ד"ס
"יסיג' סוס 6שכ 'קמ70סלי  03ר''וסף'0גי
ע7 )3-כ 6דכדכתן גרנס 7וק 6גנ"ג סו 6ע"ס ו3תיס' ג'ע'ן
"7עות"
סוס ג "67סוף כרסות  p~!htעט"%ם תוס' לב"ק:6
.
ר
ג
ר
ג
ן ט"פ:
כסג-ס סגפן 63 f'I1t'Wסקוויןיעירוכי
תוס' סגת,
יע" 7ע"ג "7ס רכס 'כמלחמות
' 6ת6
מ"עיס רכ'! 6:קו!6ומ1ו6רת"'ג (ח!%ר 6וסיכם כרגיזה!קול ,גר מסוי ג'יל
ו
ג
לה) וו"! סגמ' כס דצ"ג גכס"ת
לקולף  hn)SDtג1ות hi'pS '.ע-ם !1ג16רס (7פ'.ו יותר סו("( ר' 6ורגילת !0גת 6כמקן 7מיק(161 5י 6נג
 6מ"ג כס1עס ע"סע 6-ועף ג 1-ופיסע',3
16לח 6קם-ן ד(! 6טפות ו(ספוך סגירס61 ,6י!ס מן סכ(! סוסי,
ן:
יע' ג"כ פסח.ס ר"פגיצי,עי
לל) ועתוס' מזחות ק" 3ע-ג וקידוס.ן  '%ע"גואולין קן* 3דתרי ר 3גכג 6מווויחד כסןרצת!פידייר3סיס
דתרי ר6 3סי ס1ו  '61ר" 6כקדתין (וע' 0ג" 0סגרי"( 3מכ 6סתומה):
פ"םיגן
י ס19ש
ל ),ונ-ן זג!(מו~ט:יסו 6רק 7 h)'oפ(יני 6ני' ין:ד" מהישג
רקמגציך וכקרסי גן%ריר
6י"ת סי' ר:ציעם:
ורכ"
 hteפיטור~ reפיוניר רס '13רילי לרסס לסגת פ"1ן
ומ"ש סש'ם ס"ס מ"ידי' סליפ-ל
י
"
ל
יד
וי
צ
פ"נ ,דג6ה"ר,כס לתרי* רפ' פד %11ס פ"ם,ידין66כ.י ורכן סלבס כרגןינגס מר רגס שלכסיפ
:
'%פ ס"ס %ן' בגת רופ' סג.ס ס"ק
רסיס
ל %.סו ,ופג-סויף%למיסו'ו)6יתqh 1נפוייידפינ
,ען1י-
לל
וו
 5דס 61גפן
לח) 61ש!יפחני! ס '-וכל %63ת %5רויל
ק 5ו כ :-%ספח' (ספרו יפיר קוון זס!"5פ נך סי'כעיג,יו תכפים יגזרו רק גך פ"ע
הי!" חי"
ס '0ד 1פ'1ונוב!(ומר
רמפגפצמיכו"! ד6ף מס כתלייך הזיק עתיד(חיב ג6מרס לתסס מסיי 'ריכן'%מגיי
'1םיסגי
ע )6,וע' עוד מוס נת',
ס כמו ע! פסוק' נ"ך "מר" ט(י' 6מר רהמ( 6:ריס
י
ג
ק
נס כ6ן וכגי :ען זכר
סל"7ס פלס' ספקית לסרינ"ססירס *( :'6י
~ "~ttp)thללילן (ע' 'ן מלצגי) ורקס וס פ61תי דגם ג6יסור זרכגן פסיגו 5חומר6לס"
לס)  oitheכשיכיר רריכן fh
פנין סגPתי"
דן6 6פם;ט i':DS 6י:ר(6
)Sg
 oמקגf6סרסגסfיתסו
ג t
ת (owtי)
כרי"ף ורמ.3ס
י ח1מר 6זככת :t:hr
ום-פ רם-ס כ;"' מס
י
ו
ק
ו
ט) 'כן גז.ל ממת"ש סלך 6חר סמ'קן (ר"ן פ-כ דר-ס) ,וג' מתבוקק וז' מ" 73גר,מייק
שריעףיכרפגשס
כי'םנ
יו 5גרגיס רן'כ6
ס ,דפת%יר גפר .ל:,ג 6וחי%61 '6יר6י ": ,סרי 6.3דלפונם מלכס גלוין קפ36ס:
רוטרי דכרtrtvt!: .פי'ירי" 1גן גילת7סיג 0ג!'ע 6:גתר67 6תרון לחרון חגיג ו0ר"6ט פתוקכיכריזס

 6י.:ס
י.

יפי

ייתמר

י"ס

י'נ
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בתראי אחריני הלכתא כבתראימשי:

נא כל היבא דאיכא רבנן קמאי ורבנן
בתראיכגיןתלמירים שלהם שהוסיפו
על דברי הראשונים הלכה כמותם:
נ 21כל לאפוקי וא"כ לית הלכתאינ):
בכלתיובתאאיןעושים כאותההיובתא:
נ
,
א
י
ש
ק
ר
ב
ד
שנאמר
ם
ו
ק
מ
ך
נ
ל
כ
תלוי
הוא סב):
א
ת
ב
ו
י
ת
א
כ
י
א
ד
א
כ
נדץ כל הי
דפלוני
היובתאאין הלכה כאוהו פלוני אלא
כחבירו ותיובהאלשון שבירה:
ו כל היכא דאיכא הא לאובפירוש אתמר
נ
אלא מכללא אתמר מהלכה שהיא מפרק
אחר או מאותו פרק או מענין אחר והלנה
למעשה היא ווו הלכה למעשה .ע"ש
והמצא אותה שמביאים אותה ממקים
אחר ותרע:
ז כל היכא דאיכא ולא שנינהו ,כלומר
נ

והלא כבר נשאנוונחננובעניןזה בפ'
פלוני והשבנו תשובהבעניןזה ככר:
נה כר היכא דאיכא ואנן אשנויי ניקום
ונסמוך ,כלומר הואיל ונשאנו ונתננו
בעניןזהבפ'פלוניוהשבנו תשובהלחכמים
באלה שנויי נסמוך עליהם:
 203כל היכא דאיכא אררבא תירוצאהיא
ומלתאאחריתי היא כלומר שמא כך
הוא ושמאאינוכךומפרשיםאותובסברא:
מ וכל היכא דאיכא כלהני
למהלי
צריכאוהוזר ואומר וצריכא,נלומר
י
נ
ה
תרוייהו הדא אינון ושויין כחרא ואין
בימהם לא קשיא ולא פלוגתא ולא באו

י 0עמ"ש

'

נם 119

שתיהןאלא לפרשולפסוקפלוגהאדחכמים
שהפליגו למעלה .שאם היה אומר צריכא
ולאהיה אומר וצריכא ,לא היהיודע מה
אותה פלוגהאאוהלכה'כמייהיתה ספיקא
נדולה,ולכך כתבושתיהן כדי שלא הוכל
למעות בהם כלל ולא ההיה לך בהם
ספיקא כלל:
מא וכל היכא דאיבא הא הו למהלןי
כלומר למההיסיף ואמר והלא כבר
י בפ' וה1
אמרה פעם אחרת בפ' פלוני
אריך לומר
והואיל ואמרו שם מה היהצ
כאן .ומשיב שאם לא היה חוור ואומר
אותה כאןהיה לך ספיקאאומענה גדולה
למעון בה:
מב וכלהיכאדאיכא קושיא בתר קושיא
ולאאיפסקא הילכהא,חזי היכאממי.
במקום שיש באלו קושיות רבוי דברים
הסתכל שםועייןיפה,ומאותםרבוידברים
תלמדהקושיא הראשונה והשניה:
ל היכא דנמתפק לך הלכה ולא
30יכ
ירעת במאי קמשתעיולאידעת הלכתא
כמאן ומאן אמרה ,חוור ומסתכל למשנה
של אותה הלכה שהיא ספיקא לך וממנה
הלמד:
א
ר
ס
ח
מ
כ2דיב
להיכא דאיכאחמורי
והכי
קתני זה שכתוב אחר חסורי מחסרא
אמרו חכמים חמר מן המשנה וכך היה
ראויבמשנהלומרהואילולא אמרה אותה
המשנה תקנו החכמים בגמראמגי:
סהיכלהיבא דאיכאתנא ,תוספתאהיא
שנוספה על המשנה ומה שחסר מן
המשנה הוסיפו אוהו חכמים בגמרא מן
הברייתא הומפתא זד שהיא תוס'

עי

הירא

אס הדל גיעיר און מערכת לס-ד אות די:

שמדוצה

לקומי מנהם

ים

יפסלליס ,תח!ס~) orמיל' '4
יוקל ג'6ג67 6מר' 7ג".ס מ*6:ג ג'6
"וגעתוצ'טלס' ט6ס טעריס(רי1ג"3
יטג65:זכמתתר:י6 6ל'" 6וט'יס
ת,
לז
ע"
ס" סל'"ן גן ג"ח גל-ס פ"נדססקגי
ו ע(
יי7רס"פ'יקת(6יSג( 6hדפרק":6ס' ליטל וע'  hn'oויטיססטידטימר
3 tnhSn1ע,מ
 .גוס,,מסייס מס
י
מ
סותל' 1וס 6תוס גסס ר'פ ספל
עג"
קכשויט סדסולסג'סםו 6ס,חרו(ס וגן ס(גס טי7
גת סל"6ט
ו(כ6ורס
ס.
דו
לויפן עם ומטעות מ 6-ז"פ מ6ן וג ',ע"ס:
גג תפו ספל ע"ס וגפ.ק יש"ו ס" ג'
ייית מ"גמ.נ וגטספת סכת ס-פ סק*מ:
 (woעת'ו"ע על
h
i
'
)
s
(
כ
5
ד
,
פ
י
ת
ז
n
p
o
l'4גקטי'
מ (דו?ג((,לתלן'(1טג
ס'
ט )3וסנ"פ זוד פ6ר7וו"(
י
:
מ
(
"
ח
'
e
g
~"ODV
ת
ג
י
ל
ז
(ג7פס גט"ס ווי ט' נתיר) ועט"ס סרסגשס ג"ג ג'ג ע"3פ"טי' יליחוסנ,6גיס
*
יע"גקגסי'1קי(
כ
ען
די
רס6ן6 6(7 hlhסתגמ פירוקך גססו 6סעת 6ות(' 6וכייפך ג"ג רס"' סנהדר
3תל
גט7 6גר 6 1,46פו
6
פ
ע
ט
7
'רנות 7י" 1גסס רס.נ ג 607 :לע1מ 7סט"ס 3קטי' ( 16ממס דמטג:ת 6סו 6רק מטס
מסתגר
ופרד"סג
י זר '-גרעת ס"ט:
מפרש ט(6ר"ג פעיטהע( (*( 6פרט ע"פ
י
ו
מ
י
ת
ב
,
ך
ר
ס
ח
מ
(
3
6
לסח(יף
 )38אקטר כפ סמכ(ס (גמט6סתיפוז נלגום לסירו)ג' יוקץ (סיס'ף 5מר" חסויי
י Uע-ס,גע.ק פסגסזר'(1י ג  (~ffpלה" סתם 5ין עעגלין 5ת סגגס רי" 6מעניין ופסקי' חסורת
e~is
פ5פלד6גלוס"ק5וןיעגלין  ohtעגלוס פעוגלת לי"('6 6ס פטגרת ט-ס '61ג '5ך מסטורן דגרני פ'0פך לסיפך
3(161יןפסיס-גגריית 6עעתי',ע וספ'פ פ"ניג7ליס טע(סע( )1.וע' סיסק"ן  q'pשספד):

פ"י

גי

י8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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18צ
המשנה לפיכך אינה כתובה בלשון תנו ען וכל היכא דאיכא א"ר פלוני א"ר
עו):
פלוני ,רבו

היה
רבנן אלא ב '3הנא אע"פ שכל תנורבנן
עןץ וכל היכא דאיכא א"ר פלוני משום
הוספתא היא:
 ,לארבו היה:
י
נ
ו
ל
פ
ו
נ
ת
סויכ
ן
נ
ב
ר
ן
ו
ש
ל ברייתא שאינה בל
ר
בלי היכא'דאיכא מחיב ,קשיאהיא.
אלא בל'תניא ממנה אתה למרשהיא עט וכ
איתיבי ,יחיד ליחיד .מיהיבי ,רבים
):
בת"כיי
ליתיר:
ל היכא דאיכא ואמר מר תשובה
םזיכ
היא מאוהה ברייתא שהיא תוספתא  13וכל היכא ראיכא והא אתמר והאהנן
והא תניאורמינהו ,קשיא ולפרוכי קא
והוספתא הנו רבנן היא:
אתיא:
סחויכל היכא דאיכא אמר מר ,ראה
לאיהה הלכה הכתובה למעלה והרע פאוכל איריא קשיאהיא:
מעמא ועור מעם אחר:
לא צריכא ,פב 2וכל הויה קשיא היאכנוןוהוינן בה
ל היכא דאיכא פשימא
סמיכ
או והוי בה ר'פלוני:
בא להוסיף קולא על קולא:
ביכל היכא שבכלתנויי שלא המצא
וכלהיכאדאיכא בינייהו אם חכם כ
ש בהאביי או רבא או אמוראיאחריני,
מאי
שמע מינה רב אשי ורבינא תקנום:
אחד הוא אוטר כה ישבין טעם
י
נ
ו
ל
פ
חכם לטעם שלו ,ואם שני חכמים הם פך ופעמים שתמצא בקושיאאביי ורבא
ורב פפא ורבינא ,לפי שכולם ראו
אומר מה יש דבר יוהר בין טעם פלוני
זה אח זה ובדור אחדהיו:
חכם למעםפלונ חכם:
ייבעיא להו ,אותם פה כלכבי מארץ ישראל ,וכל רב ומר
עא וכ 5היכא דאיכאא
מבבל:
חכמים שהפליגו באותה הלכה אוהו
פסק הוצרך להם והם שאלו זה את זה פךר' יוחנן ורשב"להיו תתלת אמוראים
בא :
לעצמם מדן:
"יושמואל בבבלרבי יוחנן ורשב"ר
ענן וכל היכא דאיכא קמיפלני ,חכם פז רב
נהגו שררה בא"י ורב ושמואל נהגו
בישיבה היה:
לשון קללה שררה בנהררעאובבור אחדהיו ,ואחריהם
עג וכל היכא דאיכא
י
ל
י
ת
י
ת
רב הונא ורב חסדא ,ואחריהם ר*נ ורב
הוא:
ל היכא דאיכא אירכר שמיה ,ששה,יאחריהם רבה ורב יוסף ,ואחריהם
יכ
אביי ורבא ,מהן ואחריהם רב פפא ורב
שמתא הוא דשמתוה:
ורבינא:
כהנא ,ואחריהם רב
עהוכל היכא דאיכא מי בדלת ,מעשות
אנשיים ע ,)1מי) רב
פח רבי יוחנן חי ת' ש
מלאכה קאמר:
ען וכל היכא ראיכא א"רפלוני וממו בה מז) חי ש' שנה יו) ,רבן יוחנן בןזכאי
ור*ע והלל הזקן חיו כל אחד מהם
משמיה דפלוני ,חלוקים היו בדבר
מאה ועשרים שנה:
לאמר בשם אותו חכם:

ע

עי

חיר"א

ו התלמוד שלפגינו המצא ימצא הפך מזה:
כמדומהייניס"א
תנים הביאם הרב יד מלאכי כלל ע"ד* ושם 3י ועל הרוב הוא גןואינו כלל
עז)3נ"כנ הרבה מן הראשו
גמור והביט כמה ראיות על זה ע-ש:
אפשר דפךהיראגירסתו:
9ו) '03ההרומה ס" קל-ה נתב דבסיר אמוראיט ר,יוחנן יוהר
האשהחישנפלו מדשףיפש-נחהיע-מ ועיין יעיר אזן טלרית
")כ"כ "המב-ט הבשו שיטה טקובצת גתובותסי

י

י"

1

"אל"ף

אות מיד;

וב*כ

לקומי מנחם

למדרס  utSnגס 3טגו-ס סג (6פ '6סתגמיס (גיל ל"ד) זג(סיגף ד'6גפי 6(1
מד)
(א גטן
קם"
1י(ט( 6עלס ( hn'hך  hpr'pל(%ת 6ס 61טוט"ס גדרך  ,%(7פ"3י "16ת ס" לגו:
סו 6וס"ס
ס" ג" 6פס סתי' ע( גטן עשפ ג*
~ סקעס ערכ"י ר-ס י"ס מברגות מ"ת1 ,עש"ת ג'ת
wו
'"
rס
eס
31
טה) h

יקרא

י"5

יפריס

י

תרי"ג ע"ע:
ח' 5חל לב 6סי ע"ס וכסו"ת בית 6פליס '15ת פ" ג'ו סקנס פפ' ספ1ע~ס
יצ) ו7גמססיפסעתסס'גסט"6לימגט'וךמסכפ"עירת רש( ונר-ס ג' (י' רשי  oh'csסגוייעי
ן סג(יטרו ס(ל"יס"
(9פרגווגו' ס("ס עור כתחם פ"ם ומסי( בסי' ("מ סק('3 1סג-ס עשן ותרי ל* 6ס1ו:
גפת נספר סגריהות פ' סגם ע"ס,
ע"ס 6(1
מז) גתו p)$ '9דף גלך ג' יגסג גס'6יתו ג' סג'ס 5מ
,
3
1
גמרפ'סחפויר9כ0ןיעמוסע5עיס" קוע '5עפתסי'(ויומק
וסק ג( ת7ס ע"ג סגכן ספקו %ג'9יגכן רוקח

י-ך סיח

יר"ם
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ם

119

ל רב גדא ורב סימונא סוף סבראיפ),
פמרניורו'רביננאתן סוף משנה ,:מח) רב פ
)$
מוף הוראה
מט)רבי יונתן סוף מעשהיט
אשי

נשלם סרר תנאים ואמוראים

י

ים) וכ"כ סיידת והוא מסדר תו'א רק דקם כתוב רב סמא ורב גדא:
'ש)נניכ סףכביושה וראיהי בגליון שכן הרב מחי"ר דוד קורינאלדו דל וז"ל צשן ושמא ד-ל סוף"נשי

מעשה אלא דא-כ קשה דבטוף סוטהתלי הא ברבי חנינה בן דוסא עכ'לו ואפשר רלגבי מעשה
אפנאים תני פ"ק (צ-ל פרק בברא) דטוטה דמר' חנינעבן דוסא בטלו אנשי מעשה ,ותאחזיגן דאחר כך
בהנאיטהיו כמה אנש מעשה וגם באמוראום ,ויתמן דלגבי הנאים ראשונים קאמל ימר' חנינא בן דוסא
יאה דהיה מרבנן תבוראי או סמוך .enbושיגה ואמרסוף מעשה ולא אמר ע"ד ואמרו
בטלוא וזה ר,יונתן נר
וע"ששבן דושא להגדילבין קדש לקדש דלגבי אמוראי ורבנן סבוראיהיה סוף אנשי מעיה ,וגט
שבי
לישנא דטוף משנה טוף הוראה וכוי נקט:

יבי

אמר הצעיר חיד"א ס"ט .נראה ברור כי זה סדר חליף ,ומיום הכי אמרתי להביא נו"ן) שדפונן טרח
הנאים ואמוראים הוא מהגאונים שהם קבלו תו.א ונמצאתי בקלף ישןכ-יי והמעי
הרבהי:ן יראהכי
יש הפרשנין זה לזה
מהאמוראים והזכירו רב גרא ורב סימונא שהיו
סוף סברא דהיית סוף רבנן סבוראי .וכן נראה דמע כי בספר הקנה אשר הדפיסויש טעיות,
בטן
קצת מההודו והרא"ש בשבועוה דף מ"א דהזכירו
ובכללים אלו הן כל יקר ראהה עיני
כה"ג וסדר תנאים ואמוראים ור-ח ,עין רואה דבין הקנה כ-י שבירי וראיתי טעיות ושגוייס הרבה:
בת"ג ור"ח כתבו טרח תו"א לומר שהוא מהגאונים ,איברא ימ"בר ס' הקנה כותב שהיה בשנת די
זא*ן ראיה ממ"שניקום א"ר דלא "קפידו על זה,
אלפים נם-ש ב '0הקנה ול טעמי המצוה
.

יכיון

שהוא קבלת הגאוגיפ ,לזה מייהו מימה
הראשונים ראיה לדבריהם:

ומ קנה בינה על ק"ש ,וא-כ היה בזמן רב תחלת
האמויאים וסוף התנאים ,ואיך יתכן לכתוב על
אביי ורבא ררבגן סבוראי* האמת שיש מי שנתוב
שמחבר ס' הפליאה היה ר"ג קרא .אמנם במפריש
אלו כותב שהוא קנה בן אביגדור ובו /כלומר ופנל
זה אינומגוף הטפר אלא תוספתמבחוץ .אינומתישב:
מאתי להרא-ש בפסקיו פ"ק דקדושין אות
י-ו שכתב וז"ל ובסדר תנאים ואמוראים
כ-י רבינו יוסףעב-טלו,ב עלם כתוב רבינא ורב אשי
הלכה כרבינא
הא למדת דסרר תו"א קדים
סובא ורבינו יוסף טוב עלם שה
מכתגיה ידקורווב *מז
הרי"ף העתיקו ונמצא כתוב
ונראין
הדברים שהגאונים כתבוהו מקבלהם מהאמוראים
ורבנן סבהראי .והנה בהא דרנינא ורב אשי בסדר
הגזן הכתוב על קלף י
,שן כתוב הלכה כרב אשי
כמש"ל וכ"כ בטן בריחיה אכן נספר הקנה כחוב

ה הנוח דעחגו דכמה מיל שאומרים
רננמדרי
יאבפשיטות,
הראשונים רש"י והר
ומשטמבח"פםרווכאיווצכל,
גדר זהימצאו
מ"עו,שערימותעולם שם הרבהדברי'

וראיתיבי

הנה

זה בסתם כאלו הם דברי עצמו
י זג אך כהב בספר כריתות בפתיחת
דר
טד
מס
והנה הנם ב
השוער וז"ל ולפי כחי אחרי ההתבוננות נדברי
ה
כ
ו
עכ"ל.
נאוש הקדמונים אכתוב בלשון קצרה
זהסמך לכתובכמה וברים מסדרזה שלהגאונים
ועסי
ב
חם ,אמנם ראיתי לרבינו שמואלהנגיד במבוא
התלמוד שכהב בסחם איזה דברים מסרר זה:
כן נזמתי דבש הקנהיש כללים הן אמת
בתוכו"ת ומראתי בס' הקנה שנדפס
הפ
שת"פי"נ שכמעט שם יש כל סדר התנאים
מקרוב דף
ואמוראים הלזה .אלא שיש כמהשנויים יתיר חסר

אחרי

הלכה כרבינא כנסחתרכינויוסף טוב עלסי

לקופי מנחם

'לגי קרי (י' כן:כ '6ע"פפכיו:
 401מוכקי,לגו6יס(ע"סויופזיקקרםמסל':סדל' h~m1זג6כמארכי'ק(כ"ר6ס)וס( :פדיפ:
טח)
גתן סכג(י
רכי
18מו) 51פשק פ( סג16ן גפ(גיח (הכפיס ע('6כר :כל כ(6 5ת רג סימוג 6ע"מ:
י
פ
ו
אוז)%ס' ~רף (כסף ג'
תכיס  o;hltnhiסו% 6כ יוסף שג ערס עקם .וגפה סעת'  fnhגמוש:
ס' סהר

ימיל

י6

"64שו4חי"44

יי

ק*

rערפדה תמה פירוש לסדר עבורת עבודה מהרב מהריםנגרין ומניא אותו
]fi
יה"כ מהרב שדה בש' עבורת ישראל.
ב על ס' היראה
י
יהושע ונדפס בקושטא )",וישפי' לסרר מרבינויונה עשה הנוות ופירושים הרב
ח) געגע פשטשחים כעסשק יל1ע(ש:

הניה שנחםציון

מהרש
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י

ספרים
אן
מערכת
מהרים ננאץוראיתיו ונדפסב' פעיתם[ .מ] עבודת הקדש)להרשנ"א ,עיין
לקין מערכתשי"ן

והרב מהרגם נגרין היה בזט
ז מרו נ"
לפי המשוער אצלי:
[נ] עבדדךן הגפן פירוש ההגרהוחי'

י

דינים בהל' פסה
בב" ד' אופיבאך ב):
י הגרשוני שו"ת להרב
[ ]3עבודת
הגאון ם'נדשון
אב"ד דק"ק מיץ .ועיין לעיל ובנדפס
מערכהנימל(עייןת' נרגוןהכגוי :(htna
כ מהרמ'ק על התפלות
[]7עצבךז4ך2יוה"
והקרבנות ,נדפם

בויניציא

שנת שם'ז:

[ס] עבדררן ישראל (פיתיי ת)1"5פי'
ג)

י
ת האהבה ,ומהריש
[ט] עבדתי
אלקנץ על
בס"ד( .עיין סרס3 6'3ח*:)6

דרך האמת ולא נדפס:
[י]עדורה2ניהדםף ב' חלקים שו"ת
להרבי) טוףיוסף
אלמושנינו אב"ד וריס דק"ק בילוגראדו.
ועיין בנדפס מערכת יו"ד (עיין ת' יוסף
56מוסגיג1נח"ל):
ף ]6עדות'ביהומף שי"ת להרב
המובהק ה*ק
כסוףיוסףף טאמון זלה"הנדפון מחדש:
שו"ת ולקומית")
[ינ] ערדלל
ב
להרב מה' יעק
פן
די בומון .ועי' במערכת יו"ד(.עיין
יטקכ פוטון כה"ק)ו
זך:נ2דיהגהות מהר"םדי לונזאנו
[ינ]

י

י

ביעקב

סדר עבורה
למהר"ר ישראל קמחי ח תלמיד מופת
הדור מהרח"א ז"ל ויש לו תשובה בשוית
מיס רבים כשהלך בש
לשינחיוםת מלדצוורה בערי
ו
האיברופ"א והרב ש
ל
י
ק
ש
עןיי
על הרב הלבוש וראיתים
ופרי על ס' עבודה ישראל הנוכר:
הרב ז"לומזכירו בם' מצת שמורים,
]'1עבנןרר2הלוי מיסה
המצותפבקמווסרעולסםכ"לנ מוככ"מי"ש בנדפם מערכת מ"מ בס"ד( .עיין
וסמ"ק ורבינו ירוחם וכלבו דפוסויניציא מס' מגסס די 15ג61גו 3ה",6ועיין 35ופ):
ישן ה) ונרפס פעם
] מפר עדינוה חיברו ר' שמעון
אחרת ובעקת"הק [יי
.
ק
ד
צ
ה
י
ז
ז
ש
ה
.
ו
(קושמנדינא) בשם מו
הנוו
אל הסיפרמנהולי
בחומש
ו
נ
מדפיסים אותו בליוור
ה
ר
ו
ה
ר
,
ע
מ
ר
"
י
ת
ו
ל
ו
ר
ו
ק
מ
ו
שי
אור:
ש
נו
כנסת הניולה בקבלה .הכירו דושאד
מ)

ב המקובל
[י] עבודת מקדש יהר
מהר"ש בם' דןידין
ם
ח
נ
מ
מ'
י
ד
[טו]עוננך למןחר כ"י בקבלה
י
ר
ו
ג
מ
לונואנו וחיברו שנת של"ב ונדפם-
י
נ
פ
ב
,
ל
'
ג
כך
האר"י
בספרו
ידות והוא סדר
עצמו

:

ואח"כ
שתי
שמעתי ועתה ראיתי במה"ד שהוא ספר
עבירות ההמידין ומוסף שבת .והרם"ע
 .ללמוד חככת מופרי"ם חשבונות רבים
מפאנו ימד סדר עבודה לכל המוספין
ונדפס 'י"ר:
ם
והרב יעב"
 :קפלנה(עיין 6ה1ת קטגס)צ
סדריןעבבבוידתת התמפילדתיין עורמעורספיעןליכהפי [טו]עןנך
וסידר
דעתו ע"ש:
[

הדה מנחםציון
ש ונספי'  D'Dמוז365יוקט:
ב(1 ,מו1פ"סס 3יחסורמיסר:4נ' בתר'"ו6ן'1טסיו5טסכ(י'1מסרךטג(.:ס טו"מ 45611ומו"ס ס1מסוו6יטיל
נ)
טי':
י ספיוט'ס ען
מזר ספיםנסיר טכוסת 'וסשכ
ד) ומ"! :.תרן קאיי כע! סתור ע! (סקי כקלפכן
י
ס
י
מ
י
ס
י
1
ג
ס
ס
ס פפפ
דס 6כ 5עכסת סרס ":ס גרר רק נכס.ג 5כל ע"ס וכת'ו"ט 1ת1ס'ות5כ,סיס מ"כ ליומ מ"ג ,ופי
י  te~oע-ס( ,ועמתן
גל6ג"' גסס
גמתג"ת 5ס' ;עק זסס מס זנני תיס' יבג.ס סס זג"ו ע"ג ,סיף '1ס
נ,ס עון כוס גסנ.ס ח"ן כסיף מס'):
ה) יקורכם ודפס לעס ר6סי1ס כקייטך :ות ר"פ ולת"כ כיוי(ינ' 6ונאד (;' ת"ו)גיסעירס,דק  gwttחו"ש
ס (לק:
1י1ק כמקס ס!ו' ומס ססע!.מו 6ת סס ס!ו' !גפר' '6ן,
) עם ס'
לוו6ונ,יס' hוcת~!מ-וג !":ר6
":עי-1ת):
ח) וג'16ריס  (OSמעקול (ס(1!,יפ
קי
י טגו"ס ע"פ:
:מ 61נם5ימות ר
ק מקותו וסוקל
ט) וע' :ס
גיניtת
1p~eDcסי' תחתיפז (ש לעס~ע' קונגרסכשלניס וגו
"
,
ת
,
ת"ד)גו'1נ: 611,פ"1
ס תנחם('1ן
שמגל
(ס
"טר1
יונס 1וגדגריו מנ6ת' כס'קין ~cפnוrרט,
ע"'ס.סן"יגס'ג) חיוויס ת"ק ע"ס 6שג גיקקיסטפסריי
3סס פות סעפם עס סי' !מו"ס ;מחס גל נלטש מגסן שרש:

יק

"):י)

די6

חיך
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ע
מערכת
[יח)עןללךרזאפרים להגאון מהריר יעקב '1צורושמעתי מתלמידיו ותלמידי

ספרם

שרמה אפרים
בעל כלי יקר ,שפתי דעת ,אורח לחיים,
עמודי שש ,עיר גבורים ,רבבות אפרים,
והיה רב בק"ק פראג עם הנאון החסיד
' אייר יא)
הרב של"ה ,ונח נפשיה דרבז
השע"ט ,ובקשו תלמידיו להתעסק בו
ולמהרו והורה הרב של"ה שחברת
הקברנים יתעסקו עם הת"ח ,ואם ירצו
לותר לאיזהאנשים חשובים בשביל פובת
הצדקה של קברנים שיקנו בדמים הרשות
בידם ,אבל מצדהדין אין יכולים ליקת
מהקברנים,כן כתיב בפנקס חבורה דק"ק
פראגוהביאו סרר הדורות סוף דףס"ד:

[יט] עדללןרצ לנכרם שארית שו"ת
כרם שלמה
להרב מהר"ש אמארילייו ונרפס בסוף
תורת חיים למהרח"ש ח"נ:
[כ]עדלכם קטן בריש משנת חסידים
להרב המקובל מ'
עמנואל חי ריקי ,ונדפם לבדו עםפי'
דרך הסלד:
1
למקטן ,מאמר (-עי' סרת"ע
[ק ]6עך
' תס6ג 1גס":)6
[ככןעךלרזואבוז (עייו עלת תתיר):
ז שמדאל יב) שו"ת למהר"ר
ןננ]ן3ןלי
שמואלפלורינפין
אחרון:
ר
ב
י
[כן]עדלרצ תמיך ח
ב
ר
ה
מהר"י
צמח ז"ל כונות אשר
מצא מכתביד הקדש מהרח"ו עצמו ויש
בוחידושים הרבה והוא בכ"י:
ת שבת ,באזר
[כס] עולותרזכמיז* יעיל
א"ת ש"ע להרב

יי
י

מ' שמואל א' מדייני

ק"ק קראקא ונדפס

נאסשמרדם שנת אם"ת והרב מנ"א והרב
אליהו רבא משינים עליו:

[גו]עךכטר 4הושכחה (עיין
י
נ
י
נ
ל
י
ז
ע
י
)
ג
י
תל1תר,נ ל"ת נ: )5"0
[גז] ען ןדזן8ך שיפה נפלאה בפלפול

עמוקכ"י על מס' ע"א
מהרב הגדול מה' שמואל בן אלבאז
מרבני עיר פיס בזמן הרב הגדול בה'

וי.ר

.

מא 121

תלמידיו את כל תקף גדולת הרב מר
שמואל הנזכר בעומקהעיוןישר ובהוראה
ותלמודו שגור ומסודר בפיו .והרב
המופלא ח"ק מהר"ח ן' עפר בם' פרי
תאר קורא אותו אתי הרשב"א .ונח
נפשיה דרב בן נ"ב שנה כשמואל
הרמתי וכדומה שהיה שנת תק"ם:
[גח] כם' העזך חיבור קדמון ומזכירו
לפעמים רבינו מנוח
בפירושו ובדף נ"נ ב' כ"כ הרב בעל
העור בחיבור המוקצה .ובם' כ"י ישן
נושן מצאתי שכ' אחר הרז"ה בעל המאור
כלשון הזה והרברני מאירמפרנקטאלייש
חיבר חיבורים ועזר לכל בם' העזר ,יד)
ובם' כפתור ופרח סוף דףז' כתב ובעל
העזרזקני הרב ר' נתן בן הרבר' פאיר
נתב וכו' וחמה על מ"ש פהור קדש
הרב ר' אליעזר דשינו זצוק"ל בהלכותיו
עכ"ל וכפי מה שמצאתי בס' ישן הרב
בעל העזר היה שמו הרב ר' מאיר
ואפשר דם"ם הוא כבפתור ופרח וצ*ל
זקני הרב ר' מאיר בן הרב ר' נתן:
[נע]עןרךן
מהרב הגדול מהר"מ

נשים

ז
' חביב על עיגונא
סובב הולך על סי' י"ז מש"ע א"ה .ואח"ו
ממברת בשמות הניפין ובסוף קצת
חשובות לבן בתו החכם השלם החסיד
ועניו כמה' יעקב כולי המחבר ספר
מעם לועז לזכות אתהרבים והמסדר הס'
הנורא משנה למלך ופרשת דרכים,
ושמעתי מקדושת וחסידות מהר"י כולי
הנזכר ושקירתו בתורה .וראיתי
קונטרסים ממנו בכ"י שכל מה שהיו
מחדשים בישיבת הרב הנרול סהרה
רוזאניס ז"ל וחבריו הרבנים ז"ל היה
נותבבשמם.וכן נמהקונמרסיםמחידושיו
כ"י .והוא מירר ספרי הרב מר זקנו ז"ל
נפ פקעפ שמות בארץ ,עזרת נשיס1
וסידר מ' הנורא משנה למלך וקבץ כל
גליוני הספרים וגל ניירות וזכרונות
וחיבר ס' הבהיר משנה למלך וגם ס'
פרשת דרכים שהיה בלי מדר ומעורב
ונתח אותו לנתחיו וחיבר דרנ"י נועם

יל

הג"ה מנחםציון

ורוחו

וז1לסי6 1וסמיןסי' תטו ס'  546ע"ס:
*א) ~6iffיו כ('  6!1גט*ס נע!יגל
:fipn
יב) עםס' שחת :טו7 (6ו1סיס
~
p
'
)
*ב) וסט ה" 6ר5כ"ס '7ס ורקסhיSג '1lע"ס וס5 61מוסר* 6נגישן:
*1ט 1גס' סטרילי 5טת נ' 4 6107ענ מגגת סרו*ס  %סרי-ף,ע"ס סס(5ס וס" ת 7'(4מלפגשן:
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מערכת
* ע
ורוחו הוא קבצן .וראיתי קצת מפרשת עטורמופרים בייני ממונות ושטרות גה
יכות
יל
עשרה מאמרות ואחר וה

סוים

דרכים כ"י מהרב ז"ל וברכתי ברוך
שחלק מחכמתו .והכרתי תוקף פעולת
י
צריק מהר"י כולי ז"ל הפלא ופלאכ
היה סופר מהיר ובקי בש"מ וכפוסקים
ומפרשים וכנראה בספר מעם לועו אקר
חיבר לזכות אתחלהקרוב:ים אשרין ואשרי
1עפ
שמך8ךלרד"ק נחכמתהדקדוקטין:
סופר כ"י חיבר הרב ם'
[]65
יעקב ו' צור ז"ל
בתקון סדרי שפרות וחיבר חבורים הרבה
כמ"ש כח"א מערבת יו"ר אות מ' (עיין
יע,כ  715 '1כחת) ,והרבה לכתוב בכל
גליוני ספריו .והיה בקי בכל מנהגי
הרבנים מספרד הבאים מהגרוש ולא
הניח דבר גדול ורבר קטן הכל בכתב.
נם יש לו ספר האנרות שכתב במליצה
ויש בו המצעת במדב"ר בערב"ה:
[]35עפ%ךר סדר הדורות כתב עפור
ואח"כ עשיר סופרים %שש.
ואינם שניםכיס' העטור הפשות והמורשם
נקרא עטור סופרים אלא שהפוסקים
כותבים עמור לבד לקצרו זה פשום
ולעיל במערכת רל"ת (ע"ן 7נר1ת) כתבתי
שראיתי למרן בב"י א"ת סימן תרע"א
שכתב בן בהב הר"ן בשם העמור וב"כ
שבלי הלקם בשם בעל הדברות ע"ש.
וכתכתי דיש להרניש דהרב עפיר הוא
הרב המחבר הרברות כידוע .ושמעתי
אומרים דכונתו על חילוק שסותהספרים
דהר"ן כתב בשם מפר העתור ושבלי
הלקם בשם ספר הדברות ולא נהירא
דהי"ללפרן לומר1וכ"כ ש"ל בשם טפר
הדברות או לשון כיוצא בזה ומאמרו
בשם בעל הדברות משמע דרבנים

מ

עט

חלוקים הם בעל העמור ובעל הדברותן
ואולי אנב שיטפיה נקפ לשון זה טז):

כך
שסימנם תשק-ף בגדע הכס-ה .היברו רבינו יצעק
גן אבא מארי כמ"ש בה-א מערכת יו"ד אות י"ג
'ו)(עיין זה בה"א)
ע.ל הועמט-ושר בהשווא"ת להרמובצ"-ןל ט"
ע"ס וכן ר"ה ב
ס"ס
י
ש
ר
בעלהעטיר מ.
) וכבר כתב רבינו בצלאל דתשובות
אלו מלאים פעיות .שוב ראיתי בתשובות מהר"מ
ר'פ סימן חק-ט שכתב פסק ר"ח בספר העטורויש
לדחתן ,ועל
קצת מאמרות -כתב הרבהיהבני יעקב*
ומורנו הרב מר קשישא מהר-א נחום
באור
העשרה מאמרוה ,והרב החסיד מהר"א גירון עשה

*

פירושים לקצת העטור ונקרא מקרא סופרים ותקון
סופרים וראיתיו כשהייתי בקושטאנטינא שבת
תקי"ז שגרפס בו בפרק* והרב מהרד יעקבדי
בוסון היה לו חבור על העטור ונאבד ואיזה שיור
נרפס בספרו עדותביעקב משו-ת וליקוטים ,והרג
הגדול מהר-ש אלגאזי כתב דהיה לו זקנת וגלמה
על לשונות העטור וח"מ ונאבד:
מיבנן קשישאי בעה"ק ירושלים ת-ו
שקבלו מהזקנים דס' העטור וספר רבינו
ירוחם הם מבחינת מוך עלמא דאתכסיאן וכל
י
מר
שעושה באור עליהם או נאבד הביאור או ח"ו יפט
במבחרימיו ,וספר העטור
כתבנו עמה רבנים
יב נח נפשיה בן ל-ב
בק
בע
עשופי' ונאבדו והרב בני י
טהור ,ומן רבינו ירוחם הרב מהר-ש יונה עשה
באור לחלק אדם וקראימו מגיד לאדם ,ולמישרים
קראו מגיר מישרים ונאבדו ,וכממ"ר אשר שלט
התחיל לחבר עליו במו שהראה גם ,מטה אשר
ונפטר לב"ע בקוצר שניס',ט) והרגנשיבות משפט
מעט מזער שביאר וזה פשיה ארב,גם"רב מהר"ח
לפפא הי-ל באור על רבינו ירו"ם
מט-שתלמידי
הרב משכנות יעקב ונאבד .ומכאן הראה
קדושת
הרב מהח"א גירון שעשה באור לאיזה הלק מהעטור
ויצא לאור והאריךימים ושנים תנצב-ה:

רשמעתי

[(נ] עתרתאליהדיהנאון מה' אליהו

ל יבחים מנחות
תמורה ותוספתא דזבחים ומפלינים מאד
על חכמתו ובקיאותו:
[(ד]עממךרצזהבפי' על אסתר מהרב
המקובל עיר וקדיש
פה'חיים הכהן תלמיד מהרח"ו זצ"ל
והוא אצלנו בכתיבתיר:

 [eSJעטרת זקנים יהנשי

הנשה מנחםציון

הנעל

ועתה

2נמיגנ2%ו4:
2ק%:
 ,ח'6
 nwec ,מלפס כעתכינור סם ת"כ והשג,טס **סית'6
כסס סעט1ר כ((,
י
י
י ממעות 1ג.ט'ןכת,כית קיד1סין ח"ג ע7יג' סהיטס
י
י
פ
ו6
קר
נק
ס 4'5ת 1תס' 14וגלגהן וח"ג ג
י
יסלת אוגריתמ:.7י'נ"ט חנ1קס 1פ,ריס(161 ,ס (סמ"ג גסגס"פ פ'שד מס' עטות 16ת (ת"ל כסס ס' סעטול סהי'
רג:.ו פרז ע"2ס'וכן נס'מיס ,כ"כרכ': ,:שחס כס' סעט1רסרי(ך ים" גמתכיי
י סל;6ו:יס תר' ת!ת 6ספר'

מגו:נג

ס גסס
סנקר'6
כרמ"ד מעסער:1ר"!סופ1רמ'ססר6("':פי"ו(.ק ע!סכ.יג"ג וכגגוןי
5 6ליכ( 6:טג7ע )7 'ffס' סעע1ר (-ס סכיה
,1
יכ6:
י)
כ-:ך
ף  'Deגס1ס סג6ין כ~ע5
 Dסב"; 1סfפ":י (וגמ"fח גסנ"ס tח"ןכס
:עמ' תורס ע';יגח"' ריס תס"ח):
יז) ,געת ? rth.' 51ר*":,

י

כן %
2::ם2:1:ל1:2בק7מס

(ס' דהר חמיו 62ן'גיק 1תפה גסניפ
ס3י6ודי סעדו !כעז עצת
'3עקכ נך"'ד
.ג,ט1ן 1ס,ס ככפרו ,גג1 (.וס  6:נגיל ) oa CD:כו;1ג 6עם ג15ל (ח" 6ו*,ן7ות סמחנל:
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מפרים
ע
טערכת
ו מלב חמאי נאון הזכירו
ועתה נרפס ,פעםשנית באמשפררם [ :)3מנ]כ'1העיו
הרם"ק נספ"ר שער
[15ןעטרתזקנים חי
לדושי דינים על עשר ולא תשע פ"ז ע"ש .וזכיתיאני הדל
כ ד' חלקי ש"ע
לראותו-כ"י:
מהרב מנחם מענדלאב"ד רק'קקראפשין
ןיעקביהנאזן םהר'י בעל
תלמיד הרב בית חרש בן בתו של [חד]
ו
י
נ
ח
מנחת יעקב וכו' על
סב

הנאין טהר"ל רופא אב"ר בק"ק ווינא.
ולא נדפס כ"א על ארח חיים סביב
מניני ארץנ"):
מז] עמרתפז באור על הרא*ש סדר
נפיס מהרב בה' פינחס
זעלינ אבר"ק לאסק וקרי אנפשיה תשית
לראש"ו עפרת  fDויש לו גם על סדר
רfא'lיתי מידפס כ"א על
מועד אך לא
סדר נשים:
י על ח"ם כב) מהרב
[5מ] שכפערןצ
ב מה' צבי בר עזריאל
והוא הרב המחברבית לחם יהודה על
י"ר:
ןצבי ונחלתצבי על ש"ע
][psעיפרו
א*ח .מה' צבי הכהן
:

תלמיר הרב ב"ח
[ט] עמ1ררע ראש ועמרת תפארת,
מס'
שימה
ברכות וקצת סרר זהעים להגאון השלם
מה'לוי אב"ר דק"ק קא והי"ל עשר
לדםני נשם יקרא
עפרות חבורים ולב
אורייתיה כשרה ושטה עמריה על סדר
מועד נשים נזיקין קדשים מהרות ועל
הרמב"ם ושו"ת ועל קידוש החדש ויסוד
עולם וצורת הארץ כמבואר באורך
.ח נפשיה ולא
בהקדמהו ,והן בעון נ
נרפסו נ"א השני חלקים הנז' שהדפיס
בחייוהגאון ז"ל כנ):
ח
י
ד
 ]64עמורכם שלדמ למק
הנהן
תלמיר מהרח"ו
.על שיר השירים וגם חיבר על כל ה'
מגילותועל ישעיה ואיוב ונאבדו כולם
אךיש בירי עמרת זהבפי' אסתר סנורת
זהב פי' קהלת בכ"י:
באור מהרש"ל
[מנ]
לשערי דורא

עי

[%

העין יעקכ בדרך פשופ:

כמ"ש בנרפס מערכת יו"ר( .עיין ת' יוסף
הזן נה"ב):
ירושים ע"מ משפמים
[מז] ערן

ירמף
ראיתי בכ"י ער סוף התורה:
ב שחיבר מהר'י ן' חביב
נמו]עיןיורק

כנודע ,כדי ראיתי לכתיב הספרים
שנדפסו פירושים עלעין יעקכ .כי בנ"י
ראיתי ושמעתי הרבה פירושים והם.פי'

הרב מהר"ר אהרןז' חיים האחרון על
כלעין יעקב כ"י ,הרב טהר*ר אליעזר
ז' ארחא כ"י ,הרב מהר"י חזן בעלעין
יוסף נ"י ,ואשר הם נדפוס שידעתי
אתיאזכירה )6 ,פירוש מהר"י ן' חביב
עצמו בח"א שהדפיסו ,הוא עצמו הוסיף
טדיליה כסה הידושימ נשם אמר הכותב,
נ) חידושי אנדות לםהרש"א,,נ) םהר"י
פינסו על ח"א וח"ב )7 ,תאוה לעינים
גקלוריתלעין לסהר"ש אלגאזי ,ס) ישרש
להרב ז"ל,ז) עיון יעקב ,ה) כבור הבית
על ח"א ,ט)עיר בניסן ראשון על
*
בא
י) אהליעקב למהר"ריעקב נהנא שפחי"ר
ונדפס בפפד"א על מאמריעין יעקב
וטהר*ר אריח ממווינא היטיף ללקת לקוטי
לא

עיקרת שלמה

ונרפס פעם שנית בבסיליאה ,ועיין
בהקרמה שם:

י

בהר לקוטי מאמרי הש-ס אשר
ן יעקב וקרא שמו
הביאם הרב מהר"י ף חביב בעי
בית יהודה* ופירש קטת מאטרים בשם אמר הבונו
ובעין יעקג חדשים נדפסו גט מגמרי גיסיהודח
וט" אמר הבונה ,ומה שאשמיט הרב מהר"י ף
ללקט
חביב מאמריט אלו הוא "כוונתו היתה

המאמרים השייכים לשנים עשר טעלות ועליהם
היתה כונתו בליקוט מאטרי הש-ס והניח יהרס*

ודעתו

הגיה מנחםציון

כ) 3ש תשחונסייילכ 6סט'ז:
כא) ופפקופא סרגם )Oh1יס 61לקסק!.ר פיערת וקגש מה":
סתס.פ:
כב) עם על ס"1ח ירסס גיטס':ן חט-גיסולי,

גסכן כל נרכס ס'6ן גס פוגות ע"ס:
בג) וטפוסטויו סגרן ג5ל"ח נרכוס
פילגירש4טין וכ'ת יתרשל 1גית יטסכגסגורס פסיג-מפיער
ף ס' רסס :1פסכפות
גר) סוגת כי
רר
מל
ן גרגר.5ר :ת"ס
י
ת'יזל:עסכי
גוגו"יירלית-י,ימס ס" משקע גססטיןקליל

~uen

י
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מערבה

ספרים

ע

ודעתו היה לעשות מפתח על זה אלא דסיום ח"
נתבקש ביקיבח של מעלה ,וכ"ג מבואר בהקדמתו
ובדברי מהרלנ"ח בנו ,ודין גרם-א כי גח.א יש
ים מהראשונים הרבה וגם ממנו ז"ל כאמור,
חידוש
ו בנסוע האדרן לעה-ב גדפם ח"ב בדדעין יעקב
וילחאייש כל כך הידוע הראשונים ולא חידושיו
כמבואר בסוף בדברי הרב מהרלנ-ח בנו ע-שכה):

* עשג4ע"לייו)'ן:ן""',:י"":.ע,ש:ן'%

[ת"]לני
ן כחשפם להרב עזרא מלכי
שו"ה כמש"ל במערכת
מ"מ(,עייןמזכי נקנס) כי):
ם להרבהנזכר
[מט]עינךרןכמיכםייי'םי
בכ"י כי):
ישראל פי' על הסמ"ק
[]:
מהרב מהר"ר
ישראל קמתי כ"י:
(עיין חמק ס(מס):
[ג]6לניבי
[גג]עיקרים 720 ,העיקרים
י
"
ר
ה
מ
ל
אלבו מעיר שוריא"ה,
וכהב הרב מפר יוחסין שחיברו בשנת
קפ"ה ונדפם כמה פעמים וגם נדפם
בפירושים עץ שתול שרשים וענפים כ"):
להנה "ימרס הוא היה מונה י"ג עיקרים

עיני

יתעדה

סומך הרמב-ם או על הרב ןז חסדאי או עלמהי
יוסף אלבו ,והושיב הרב ז"ל אין דעתי מסכמת
לשום לתורה שום עיקר ,לפי יכולה עיקר מפי
הגבורה ואחדל כל האימר כל התורה כולה מן
השמים חוץ מפסוק אחד וכו /וא-כ כל מצוה ומצוה
היא עיקר ופנה וכו'ואיך נאמר דזו עיקרוזו טפילה
""ו והאריך בזה ע,ש למזוד):

[גג]קניך21ניכמיןשני חלקיםעיין לעיל

י

מערכתבי"ת(עיין מס'

בנימין  qShtlגה" :)5והם דברים נתמדים
והק-מוה נפלאות:
[גד]גניופ גונדרים להגאון ס' שלמה
אשרים רבו של
הרב תויתם .ועי' בסמוך (עיין ע5(1ות
בסריס (עי!):
[גס]עיד
ן ןאךד דרישים להרב מה' דוד
עשויבתים דחדרים נדפם

[גו]עיר

באמשטרדם יא):
מקלט על המצוה מהרבדוד

באם"דבזמןמהר"י ששפורמש .ושם ביאר
כידוע כס) ובתשובות החדשות
להראזשא מורה מקום המצו' בש"מ ובמדרש ובטור
ושאר גדולים והוא מפר בשמים ראש בסימן רנ"
הרמב-ם ואיזה מעם ועונש העובר על המצוה
זכר שהרמב-ם
עשהל עהיעקקררייםם ועתימקהרעלגדול והוא והתיקון ,ונדפס בדיהרנפורם שנת ח"ן,
אמאי לא כהב בכל
עיקר הדתכי הצור תמים פעלו ונתן לנו תורתו וכמדומה שהזר והדפיסו בס' י"ד כל בו
וכרת עמנו הברית והפליא להטיב ויחן לנו א-י מסודר ממנו ] seiמננו] תפלוה וכו'וכולל
בעבור שנשמור "קיו ואנחנו
הרשעתנווערובכשנהשנויבת י"ד ספרים וכמו רגעיב)ראיתיו זה שנים
בעונינו ועדיין חרב על רוב פשעי

רבות י

עוד יגאלנו ויבנה בה-מ ,ושם האריך הרבה בעיקר

הג"ה מנחם ציון

עי

(מרקס מקומיתומפרטי סוגדות,

' וכרי' פירטו 61סיפת סלמס (ר-ס פרופס
סמוג.ר1י
גס סס פ" חדסי)ס כמו לסכת אתן 1ומן 'וסף
D 6
כה)6ו"7:זפסתפג""סכוטטסססקוסית כבס מס תקם P 7-גדפסכיוייג
וסנ,ססג :,6מסר"י גלדן "1ג:
ר:
בו) 'פ'נ.ג סמןינטו
) 1גיפס  fnhגכ!6ו:יקו תקפ":6
יו
כח)-,7ו רפ 61וקר6ק v":a 6פוייגולנ סד-ס 1סטיקל פססקליס 0 610נ7ססג:ונ(ין סלא  6101סם(ס ס! 6נחסר
'
ג
מפ6מר נ' וג7סס שיו גפ
( מממיטת כתנ'*ס  6:1ס,טס כ1עין סק411ר (1ס,:ר) סנסמטו
כוכ,
פ" 6ס! יטקנ !ר' קפ!מן מגריסק דקוק ,גס :דפס כיפןקן,קור 3סס (כחלמתריו (16,ק116י :(t"Spn
ג:פ) ומעם גס' גן סש6ן וסרכד.ס 7ף נדייק ססרמכ-ס חי' ם'ר 'נד( י"ג עקרים ("ו ורק סגתחכר פשר
י'נ טקריס לסרמכ*ס ( OD01רני :7י6ן כר' 'סו7ס מדיין כיצוע:
ן גסס תמיד נפחסכסוד' גוס 6ס ל' 6סיח לפתו פסס,וצן מן
לס-ד)61ן"קוי"ג פקריס  1!6עיקר יס,דסיס6מ,
מ"פ1יח' גקעמ67 6חושג
סדנל.ס ס:ק':ן רק כסרסור וג5מירסגיכ
1( ,פ'7ס סנ6ון פסרס'ק כס'
י
ר
מ
א
~DC
תי' 6 1~'Ofi 6(1חר' (גככס
!מטכס (11ת גע1-מסיס נכוס 6ך ססרסוד  610ספיקר וכדכ
'67ן סג"מ
שרףת'מתככי
געעוזת פסרי-ס  iכסגין מחו"6 (fן
' דקם
כסר מגיר וט,
 'rDh '6fהi
וכיור גוז סמע

פייס

סי

געת גגי סריות ופ"ו) :ירמי
מג76מרי
6הר ס'פ7י1ן סגן וכוס (,קותןחרוו.תומסיעות כטומץכלמוןנסכרו
וכעין 7נרי סר7נ"ו מ61תי
'
ט
ו
ק
י
י
כ
י סמקת  l'chtnntמרפס מ"טולית
י' סלוכ ס"ס סנ'ריס םכטס
ו
י
ת
ע
י
ס
מ
ו
ט! מי"ג יקריס  '61!0כ!' 6עכ
ג
פ
מ
תידי  opllnכאמירת אותן חרורת כאגס 611 ,רמוז גטן ' eltth gp'nסר '6 6(1 16מתרי*נ
1ג '1וסכוריןי61
מסת סינרך( שוון ע'1סס פ"ע זכרים יקריס:
רק 3סדססתו ,וסגו סנ"פ
 twegnוחקתו
לא)  '03תעזט ,וכמחצר וגס רק (סדר קותו (עסותו
ומתחיי
פתחי' כרך ען סמונמר (עתק :(hwI '7
מיס ""ס ע( ~ pwלוית וככר לקח מסגפת מגלידו ד1ר 1וחכר ופסגפו
לב) ,עח" 6ט' ג"ח ,גס"" ס'
לגטן סס"נ וככר תחפתי גכר6ליחיד פופתס
כעל פכס"גופיס חסרן ג5י וכרססו נרפסס' טיר דוד
"
ו
י
לרגיס וסר5סינו סח,סס ג(סתורגדוותפינס'" S7Aדוד סזסי16לם מיסר '9כת"ת ל(gDl~ 6יסש,פ פסר"סויפייסו

וי6

גי
ימ

כעי
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מןעל כל
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ם
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1
מ
:
תלמיר מהר"מ ומתחיל על כל יהגדל,
והנני

הער

.

ספרם
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מתהלפית לא ראי זה כראי.זה עיר
יעהם.
כר
גרולי הרורות כתבו הגהות כפריב
וראיתי כמה ממ"ק כל א' בהנהות
שונותיי
):
[סנ]
ה
ז
שלכ
באורי הנאון
מהרש*ל על
הסמ"ג ונרפסו בעיר באסיליאה:
[סד]עמרףישמים סרור הפלה שאזן

קנה בינה דף כיה ע"ג ,מזכירו מיר"ם
בדרכי משהתאל"מתידסי'מהסר"יאם:וכתב שחיבר עיקורי
2גמ]עלךץנסים(עייןמ'חסוןימיי
םנח"ל):
[גע]עלזץדיךנהשיפהעל כמה מסכתו'
והקר הרב מה'
להרב מה'יונה
דרך חורפאיר' :אשכנזי יעבץ על שפ"הים הדקדוק מוקףמרינים
צרבינויונה לבתרא,כךמכני שוניםוסביבפירושימורמזיםותקון מעמדות
[ס]עליךר
ן ופי' פרק שירהותקון סדריעבירה וכהנה
האחרוניםחידושירבינו יונה
רבות ציצים ופרחים על שושנים:
י ההדיומ דהמעם אשר
לבתרא ,ויראה
ל
ליות היינו בכל מוניא ][OD
ישען מהגאון שלמה אפרים
קראו בשמוהם ע
ז
ך
מ
ב
ע
כמ"ש בסמוך (עיין
כתוב עלהבירינו כך וכך ,ומשו"ה נקראו
עליות לפי שבחידושיו במסכת  11החלו עולות 6טריס 5עי )5והוא רבו של הגאון
עולין ההלכות מכלסוגיאועלהכהיבי") :מה' שעפמיל בן הגאון של"ה נם"ש
בהקדמתווי העטוריםי'
):
נ
וכזהלריאבימתויתשוזגכםרואלןהליזוכתיתריבילנרואומהוםררכ"ויס [סו] לסכמך!-יז] שבעהיה
ר הדרשן
המופלא מה'
ישן נושן.ואחזהאנכי מציבלוידבגלי
וןה בצלאל י"
) דברים פהוקים והקרמות
הדינים העולים במספרם כמשפם ומשן"
נפלאות נרפסו כמה פעמים והוא הרב
קרי להן עליות:
ע רבינו מאיר בר המהבר קרבן שבה והי"ל דרושים עלכל
[ס6ןעליררעיבבמךר
ההורה ולא נדפס:
כ
"
כ
ס
ו
ר
ד
ו
מ
י
ו
ל
ה
]
ו
ס
[
ושכמק הבכה מהרב עמודיה שנעה
ר הדורות מש"ק,
האמת אלא
סי
ואין

כן

הם מרבינו מודרום הלוי בן אחיו של
הרס-ה ואני הצעיר זכיתי לראות ,כמ"ש
במערכת מי"ת ועי' בנדפס בס"ד( ,עיין
רניגוטודרוסכ"6ט5סרמ"סגה",6ועיין5סגיוס):
הוא סמ"ק חיברו
[סכ]עכ2דרי
רבינו יצחקמקורביל
התנו של הר"י מפרי"ש גיסו של רבינו
המרדכי ועלה לשמים שנת ל' ,ושלח הס'
לכל בני הנולה שיעתיקוהו בכל מקום
וידעו שרש המצות והלכותיהן ,וכמ"ש
בהקרמת הס'.ודין נרם"א שבאשכנז יש
עניבה סמ"קעלקלףובכל סם"קיש הגהות

גדליך

[הנז'] על איכה ,ולא
נדפס ימן:

[מה]22כמק ברכה מהגאוןמה' אברהם

סג"להורווייןסי עם
הגהות והום' מבנו הגאון החסיר של"ה
ונדפם פעם שנית באמשטרדס עם תוספת
מרובה חירושי הגאון של"ה עלמריכי
כרכות וחידושי בנו הגאון מה' שעפמיל
על מס' ברכות וכהנה וכהנה חידושים:
ן מנסס) מא):
][UDושכשקי5ץד,ט2נ(עייזקינ
ם
י
[ע]עלקהמלה נרפסמשנ קדמוניות

'בקבלה וכתוב שם שהוא

הגיה מנהם ציון

לנ) ינ"7מ  tfit~Oנסס ע( סגן:
לר) וסי' 6ני"קטר 6,מתיתם  (0סגלן כע! 3ית סמ c~nst (61כמסכמתו סס (פיול 67ת;':)7
':
לה) וע"ל ס' תוע(י1ת סליג"ג 67תר  o~lon h'~lDכ'7י:י.ג1
עק
לו) ועח" 6מ' ש יקעם (יפס (גק0,ט 6ס' ע"ר) וגס
"7מס  ccג' כג 6מס' (ט ':מסריס נ"נ וקמר

גי

סל16י
(סמוך עלו ע"ס וזקורע.
 .נג'ס יקות'3 !6ר' מנס (עסס" )7כמס סנ"ס גגתגו גועך ססמ'ק ג 16סו6
נוף ססמ-ק ועס"ך ' 7"1ס(":3
ל :h9D ),כע"ה וטססיסמת סג"מ
תק"ג):
6גז"ק 7"6
טק
לה) ותינהגס.ות ,ע 71רך נמרס 'גי
י ק.7ת):
"ג
66
(ר
י(פ
SPC3ססמסו'"
6ויוהג'ס n'cr)tונטי
לט) סוכל גס'קרסן סגת נ-ט:
י
ס) מת!מייי סרמ"6גוי
ס ממסרו ג"פ וע' ט '.ספנתן פ' קט7ווןכיס כג' ע"זמיס מ"ו חוטי סג16ן :לו גש
 pnpכלגס וסג"מ דרס ( 610גט גע :סמ!יס כחיכנו גסותו
(ימים גנית6גי1ססי' דר  16כ!טג:
י
י
ע
,
ק
"
ס
ע
ן
"
י
ר
ס
ו
מ
כ
מא) וג:ל6ס  6107ס' עמקיסולע
(1'6ת"ח) !מסן"י פתק
ט(ג1נ וקמ"ן ס' "6לת.פ:

.ס"
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אן

ספרים

*

ז"ל חיברו זמר שמואל גאליקי תלמיר
רבינו הרם"ק וכמה"ר מררני ראפוהוסיף
הגהות בגליון וגם הוא תלמיד הרמ"ק
והדפיסיהו בפעות וההגהות שלא במקומן

מגוריהאר"יזצ"ל ממ,ויצאועליועוררין,
שלא באולידו כתבים אמתיים,
צשטעתי
והרב עיר וקדיש מה' חיים הכהן ז"ל
תלמיר רבינו מהרח"וז"ל בהקדמת ספרו
מקור חיים פי' להל' ציציה והונילין ונמ ערב רב .לכן הרם"ע תיקן הטפר
והוסיף בו ונדפס במנמיבא ש' שפ"נ:
מהש"ע דרך קשא4על הספר הנז':

בו ובס[ ,עד] 27פרא דארעא מהרב המפורסם

דכן

"צנ1עין מושכים ידיהם מלקרות
נובלות חכמה לחרב יו-ר ,ועמ.ש הרם-ז
באגרות אשר בדפוס דף מ"ב ע-א שרומז ומחוי
במ"וג והמ"י מג)( וכבר כתבתי כמה פעמים שהרוצה
ללמוד בנתבי רבינו האר-י זצ-ל האמיתיים יעסוק
ביומונה שערים שסידר הרב מהר"ת ויטאל בן רבינו
אהרה-ו ז"ל ובסי דרך עץ החיים למהר-ם פאפירש
.ז"ל שנדפס מקרוב כמה פעותםבטולין,וט' אוצרות
חייט כ"י מצאו הרב מהר-י צמח ז"ל מכתיבת
ז"ל וכלו הוא כלול בדרך עץ החיים הגז,
פסחה
מיהן
ב
ירקיט ,גם עולת תמיד שסידר מהר-י צמח
",ל בכונות העיד שהוא מכתיבת יד מהרחיו זיל,
וכבר כתבנו כמה פעמים שמדה מהר-א אזולאי
ומהר"י צמח ז"ל עשו הפסקות ויחודים עד שהרב
מהרח-ו דל נתן להם רשות לחפור בקברו ולהוציא
משם הכתיבות שצוה הוא ז"ל לגנזן והוציאום משט,
ומכתבים אלו הם המהדורא בתרא של דרך rvחיים
וס' עולת תמיד הנזכר שלא היו בידו של הרג רהר"ש
ויטאל ז-ל ,וכל זה נתברר לי הצעיר באמת אחר
התיפוש בכמה ספריםכ-י ,וגם מדברי סרב מה' משה
ויטאל דל בן הרב
מהריש ויטאל הנזכר שראיתי
כתבידו ממש שכותב
זה על איזה קונטרס
ימצא ביד זולתנו מכת
ונ
נו
דלג
זהו ממר זקני מהרח"ו .בט
מר זקני ז"ל ,ויותר מזה נחברה לי הדבר מאד
ודי בזה:
צ שחברו ספרים הרב מז"ה והרב מהר-י צמח
רו*7
דל על הזהר מכתיגות הנז' שמצאו וקבר
מתרח-ו ז-ל ,ונראה שלא היה רצון ה' שיתגלו
ונאבד לגמרי הסנפארמינםה בהבנזי'ר,ורו3ל האמור ידעתי
:

][hPעבמרמן

כ"י

מדן

מהר"י עייאש
-ונדפס

סובב הולך על ח' ארעא דרבנן,
מחדש עם ארעא דרבנן בשמע יעקב
הנדפס מחדש:

[עם] 7נץ אבדת פירוש אבות למהר"ר
יעב*ץ נדפם באמשפרדם
מ )1עםרביני עובדיה וחי-ט ולחם נקודים
ובסים .לוח ארש:

[עזן 27ץזקנן --

[עיין נעי היי) !

[עז] 7נץ ןין27-רנ -

]7 [rrנץ הדעוך
[עטן 27ץ ןקדערצ פטךנב

(עיין תוג15ת חיים);

כ"י חיבר

מהרח"ו זצ"ל דרשות
על כל ההירה דרה פרד"ס נחמד מאד
וזכיתי לקרוהו סז):
[ס]27ץ הדר(עיין נעי היי):
ם חיבר הרב מהר"יחאגיז
1ס7]6נץודייכ
עלהמשניות כולל הש"ס
סוגיות ודברי התי"ט ותוספתנפך משלו:
כ"י פסקידיני ממונות
עץ
וכתוב בו חיברו מאור
פירוש אדרא הנולה רבינו חיים בר נסים וראיתיו
מח)

"נ] היים

י

זומא להרב המקובל
מהד"ר מנחםדילונזאנו ושם פרבר
הרב' [סג]7נץ
ר
ב
ז"ל קשות ,וקנא חכם אחד וחי
מ
[פי]

באיטליא

היים
החיים

:

(עייז 3עי"יי):
חיבר סהרח"ו זצ"ל
7גץ
בחנמה האמת סמה
כם*שלעיל במערכה
נן:ד)
 :שקבל סרבו רבינו האף"י זצ"ל והוא שם
[טנ] עבק חיברו בעל איומה כנדגלות כולל לכל מפריוממי ואחר כך פהח כמה
טה) ום,כירן שם כמהפעמים .שערים שער ההקדמות שער הכונוה וכו',
רמוניםקיי
[ט]3
ט מפר הפרדם וכבר בנדפם מערכת חי"ת כהבתי
של רבינו הרמ"ק מענינו(עיין ת' חייס ויטלל נה"ב) ,ומפני
שמהרח"ו
הג"ה מנחםציון
ס 'עקג !5ח:ן נגרך "6ד ת-ח וה" נ"נ ס'
,מי ט:ס וס.כ 6כסY'tnPt ,
סב) !מרס :פתל סירן מספד-מגמ".
!
ו
!
.
ת
ר
ס
מ
:
6ות ק' גק' 6ד'ס קנקל 3בס ס ,מקיר הפס !מר"ח כסן ת!טיד

י

ב'שדן(בן'

עולים

!3נ) זסיי:ו גמס"ס כררת 6חר!:ס דסרנ סיס"ר ,ד-:ס לג מע.קרו החגרת ספ':מס ורק גהכתתסת;:.ס
וט
ג!.י! 5:תןמ"נ:
סד)
! 6ר''נהק
מה)ת(וויטסת:י6מכקרדורבת:י( 6חרידי"ס קן! ס' 5י!תס כשגיות ולק כן5חר י3 1ת" 6מ' קם.6-ס!
וע':

טי:קירס טיס! ,סו3 6סט"ס  P:Diפסח ע"ס למטס:
סו) סם סנ*ס סנ'מ!ג'5.כד-ק נר!.ן גר' תקוזז:
) יקוז מקוס  et~plhtsתר!':5
מי
סח) :ופס מג"י נתוך תתכו ק':טרס.ס ניסן חרג"ד !ע"כ גסק~מת ס:ו!*!:
,4ט) :דפס כעת  hcl~tuטס סג"מ !ח"' 6ירי סרג מסריס מסכן מממסק וס' סקאלת ס' :ונפת הגסס8
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תחלת ש"ע א"ה
שמהרה'ו קרא שם כולל
המופלאעץםההרח"ירים,מאליכןר [סם]עזביארזים
יפרפולא אריכתא
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הרב המקובל
מר 121

פאפירש כשמידר הכתבים שהיו בידו
וקבלםמרבו הרב המקובל ס' יעקב צמח,
בי כהבי מהרח"ו עצמו היו ביד בנו
טהר*ש וימאל ולא היוזזים מביתו כלל
דק אנדורי אבדור הכתבים בערבוביא
נם*ש בנדפס שם סערנת חי"ה ,והרב
מהרים פאפירש הנזכר הלך לדמשק וראה
בבית מהריש וימאל הספרים ולקח שמץ
מנהו מהסדר ,ובחזרתו לעה"ק ירושלים
סידר סדרנבוןלכל הכתבים עם מהדורא
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