
רבנןו׳ אותמלכי
 מתחיי^רתו היה הספר וזה אזהרות על

 בכ״י ומצאתי זצ״ל סירירו יעקב למוהר״ר
 גבירול ך מוהר״ש באזהרות הנז׳ כמוהר״י

 אשר הנוספים בתים השמונה בתחילת ז״ל
 החרוזים אלו ודל להרשב״ץ אותם מיחסים

 וידן> כמוהר״ר המערב נר הרה״ג שיסד
 מעיר א׳ חכם לכאן ובא זציק״ל הצרפתי

 יקרא ולה וטעה, לדפוס והוליכם תאפיל^ת
 וגבם מוח, כתב כשרים ורוח ולא, כתב

 והשמיט הרוג ומלת המקיל מלת השמיט
 כמ״ב בטעות ע״ז פי׳ ונעשה סביבו, מלת
 ובסו׳ זצוק״ל, הצרפתי אליהו מוהר״ר בכ״י

 דש״א׳ ע״ב בדפוס נמ״ך בתים השמונה פי'
 דש״א ע״כ מ״ש הנז׳ בכ״י אצלם כתוב
 ‘וידאל־ ר מוהר׳ דברי הם כי גמור שקר

 שהוליכם הוא א דש׳ החכם כי ז״ל הצרפתי
מר ע״ש, וקראם לדפוס א  יש המאסף (
 מוהר״ר שהוא דש״א החכם בעד להליץ
 א דש׳ בנאות ס׳ מהכר ז״ל אדהאן שלמה

 הרקיע זהר ד־־זס להדפיס המשתדל הוא
 דבריו שהם דש׳יא ש בם׳ כוונתו ואין הנז׳

ה כי  פי׳ שהדפיס מהספר הראשון בעל
 בתים שמונה עם האזהרות על הרשב״ץ
ו ז״ל הרמב״פס דעת כפי ופירושם הי  ש

 שמייחס בודאי בזה וכוונתי וכו׳, חסרים
 אותם שיחם כמו להרשב״ץ בתים השמונה

 ר״?-־' ע׳־כ שכתב וזה ז״ל, חיד״א הגאון
 עי^ הניספיכם בתים השמונה המה ע״כ

 דש״א שמו ורשם גבירול ן׳ מהר״ש אזהרו׳
 וקראם הדברים יצאו שממנו כוונתו ואין
 בכת״י ישן י כ״ א׳ עלה ומצאתי שמו), על

 כתוב ובתחילתו זצ״ל הצרפתי אליהו מו״ה
סה בבית מנהג בזה״ל הי של הכנ בו  א
 שבועות של א־ ביום אומרים היו זלה׳׳ה
 שותקין הקהל היו תרועה זכרון ויום קודם

 שחיבר החרוזיבם אלו אומר היה והש״ץ
 מ״ר זקיננו אדוננו קשישא מר הגדול הרב

 וכתב נוהג, אני וכן זלה״ה הצרפתי וידאל
שמונה הנז׳ בעלה שם  ובעיר בתיכם, ה

חיים למו״ה שהיו אזהרות ראיתי מקנאס

ה ובסוף מסאלי זצ״ל טולידאנו  האזהרו
א וגפם הנז׳ בתים השמונה פי׳ הנד ו  ה

^, למוהרוי״ה יחסם צ״ א והגאון ז ד״  חי
ב א׳ אות ח״ב בשה״ג זיע״א ה  ‘וד?־־ כ

הי ראי ה ו איז ף שהרשב״ץ ספר ב סי  הו
ם ח׳ גבירול בן מהר״ש באזהרות כ הי  ב

 וכעת הרמב״ם, כדעת שיעלה המנין לכוין
 תכלת פתיל וס׳ הרקיע זהר ס׳ בידינו אין

 ובס׳ עכ״ל, דברים של בירורן דעת למען
 שאול למו״ה האזהרות פי׳ מצותיך נתיב
 הבתים שמייחסים שיש כתב זצ״ל הכהן
 חיד״א הגאון דברי והביא להרשב״ץ הנד
 בדבריו ע״ש קושיות כמד. והקשה הנ״ל ז״ל

 שגפם יען הנז׳ בספרו העתיקם לא והוא
 :אצלו הדברים נתחוורו לא חיד׳יא הגאון

 פירוש והוא בכורים מנחת בס׳ וראיתי
 מוסגר מאמר שם יש האזהרות

 להרשב״ץ בתים ח׳ הן אלו וכו׳ ועתד. וז״ל
 אברהם כמוהר״ר הרב מו״ח הראני וכה

 משפירי אזר,רות ס׳ יאיר נר״ו קורייאט
 חיד״א כמוהר״ר עוזנו גאון הרב של ספריו
 קדשו ידי מטהרת בגליון כתוב ושם זיע״א
 בכם חלו לא בתיכם הח׳ אלו וז״ל ממש
 שורי׳כם הרשב״ג שלמה בנה אשר ידים

 העומדים מדב׳ר נאות ודשן במתק במדבר
 מזהירות אזהרות יזהירו שורותי׳ם ברומו
 בתי אינון תמניא ואולם בעולמו לו שככה
 מרבן גדול הרשב״ץ שמעון רבן מלכות

 ונמוקו הפקודים אלה מונה היה וכך שמו
 דהג׳ מוכח מכאן ס״ט), החיד״א דברי עמו

^ו ברור שפתיו דעת זצ״ל חיד״א ^  מי
 שכן ז״ל מהרשב״ץ בנויים הנד שהבתים

 מהם שנעלם הוא וד.אמת הנז׳ בכ״י נמצא
א רוי״ד־ז מוהר״ר של שהמה ע״  דחזי זי
 מוד־זר״ר והוא ז ע׳ רבאאמסהיד דגברא
 הנז׳ הרב מזרע שהוא זצ״ל הצרפתי אליד,ו

 .׳ וצדק אמת אצלו מאומת שהענין ובודאי
 נוסח בו ויש ישן כ״י ל־יידי ה׳ ואינה

 מודתר״ר הרה״ג שעשה הסכמד,
 שלא ולפי הנז׳ יושר אמרי לס׳ זצ״ל יעב״ץ
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