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 . המגידההקדמת
 חבוריו ועי[ הטחבר תולדות על טעט ו(הזדים ראוי פניטה הספר אל, שער 3בואמרם

 , שחדשנו ואת לטהרורא ש"ן שהוא וטרה זה 'ספר עלובפרט
 סקוטות מאיוה ועוד 'רענוהו עצטו וה ספר עזפ רק האטורים טעניינים שירענו טה כלהנה

 בקצת שכ"כ קונפורטי רור ר' הטחבר שם . בסמוך לקטן ונביאם נועם ררכ'בשו"ת
 בשם 4וביו לאבי שטוכיר וטאחר רור הבותב א:י וו"ל ב'( נ' א'. )ל' טספרוסקוטות

 הריב גם אותו קר4ש ובכה קונפורטי הוא טשפחרסו ששכם ר4שינו קונפורטי"( רודר'
 טמשפחת מאלוניקינ( בעיר שעזטנ( או שע"ח שנת נולר י"ר. אות ר' טערכת ח"א הנדוליםשם

 )םזו.ב( אבאי( 'שראל-[ ל תלטיר היה - לנו נודע לא שטו - אביו וסופרים.חבטים
 רבו כטנהנ וטשורר בחכטורס ובקי חכם תלפיר רכ היה הטחבר כשם ושטו אביוו4שבי
 עווו 'קותיאל ר היה האם טצר הטחבר של זקנו . ס( חפץ שאלתיאל ר' 4שטו אחיודודו
 היתח הנ"ל יקותיאל ר' ואשת הרקרוק בחבטת חן לוית ס' שחכר טביניוינטו,( עטנואלבור'

 בעיר טפורסכם ורופא גדול חככם עבאס טשה ר' היה זה יקותי4ול ר' של אחותובער[ ונימו אלטושנינוי( שסעון ר' עם בארגון יחר שנשרף קוניטבריאל אברהם ר' הקרושטטשפחת
 די טנחם ר' בן ארוניקם ר' היה הטחבר של חטיו . הטלךק( טאת פרם לו והיהטאגנאזיא
 בקושטנדינה שנפטר וטפולפל טעיין חכם חפץ שלטה לר' נשואה היתה ואחותולונואנוט(
 די דוד ר' טקרוביו עור טוכיר השליטיכבז אלו כך[ וטלבר . שנימי( כ"ה בן ת"השנרס

 ' . 'חומו לוח פה נציג באור ולרסומפת . רוטאנוי"( חיים ור'ק4ששיריש
ל הקדוש קוניסבריאל אברהםר'

ר"קכויאל*?
י 4 -

 ר' קוניםבריאל אכרהם ר' בת חפץ שאלתיאלר'
 טביניוינטו עטנו~ול'

4ץ_4-8---_4ן)
 בתגסו"ס%כהצהעבאס 'קות'אל )" גמי"סבת קונפורטי דוד ר' לונואנו רי טנחמר'

ןן
- 4 - - - - בן ארוניקםרי

בת "ת נס" וסו"
4ן_4484--ץ ,ן
 פרץ שלמה 5ר' גמי"סבת ך4דך4 5רן נס"סבת

סממנל
,4ף-ק-שששיי

 שנים יא בהיותהבן . החכטות ובלטור ה' בתה-ת לעסוק וטגטהו עיונו היה נעויוכויוצי
 טופלג זקן ואבי -צראל ר' אצל הרקרוק חכטת לטר יותר טעטאו

 בשנימי"
 ולטד

 אצל קטא בבא ט' שנה יג ובן טציעא בבא ט' ג'ראסי יהורה ר' אצל ת"ת חברתכישיבת

 מ1!למי שי ג( . קנ'" מ!1 גמ'ינ 1ן1נן ס' סגסק "' מ"ך עי' נ( . ג'1ן נ"נ . ג' מ"מ . 1נ' "' ויג*(
 . *' מ' . ב' י"1 1( . 1נ' "' מ"ו ס( . נ' מ"ג י( . מק1מות 1ס"ר נ' 5'ס . מג"' נ'. נ"מ ג"גס15ניק'



ן שקכ5 המפר' 'פת ר' אפ5 הקב5ה וחכטת הווהר ס' לטד שנה יו בן ובהיותו אנניל כרוךר'
 ן אבל . מופלנ ררשן פשריאל לו' ר' עם נבו4ם טורה וס' יל מהר"חו הטפורסםטהסקובל
 ! רב ולחם טשנה לחם הר"ב של חב,רו קלע' טררכי ר' הגדול הרב היו המובהקיםרבותיו
 ן היו נם . זה6( טספרו טקוטות בהרבה בשכחם וטספר הולך והנו איסטרושה דניאלור'

 כרטון חכטיכם טלאה עם רבתי אז ה,תה סלוניק' עיר כי ועירו זטנו נדול' ריב עםדבריו
 . ב'( )ט"ד טופלג זקן והו4ל עדיין הטחבר שר4שה שבוי חיים ר' הוא שבכולכםוהנרו7-(
 ן . פעטיכם פעטיו שם שס ודרך הקדושה אףץ אל עיניו את נשא וטנו חנטי כלכררך
 ן ימיכם קצת שם ו'לטור עזה דרך ונסוע הלוך וילך הנראה כפ' נ( ת"ד שנת ראשונהפעם

 ויי[מוד טצרים ררך עבר טעוהג( . מפורמכם טשורר ננארה 'שראל בו טשה .ר'בחברת
 . הקודש ולעיר ישראל לארץ עלה ומשם סכנדרי אברהם ר' בישיבת אחת 24נה קךובשם

 ובשנת בסלוניקי7( היה זו שבשנה ת"ח לשנת קורם עכ.9 טולרת1 לעיר עור שבטירושלים
 ן בית שם לו ויהי  הקודש בעיר וישב הצבי לארץ ויעל ב'תו בני עם טשם ר'רתו 'עקר חיבסן.

 ן יצהק ר' המקוכלים וטהם שם שהיו ההכטים נדולי , עם הלטור הכרת וגס קפועי(הטדרש
 ירענו ולא . הדוף חכטי ושאר ואבי יהושע ןר' כנים'ן ברסי ר ועטהם פמה "נקכ 11-ינאון
 כדמוכח שם ריין והיה בטצרים היה א תל שבשנת ידענו זה רק ב,רושל,ם 'שב שנימ~טה
 באיזטיר היה אחת פעם . מאתנו נעלטו המחכר קורות 'תר . כיך סי' א"ה נועם ררמטשו.ת

 ן, ' בטצרתם. נפטר וכנראה %( )נ-א טתי נודעולא
 . המק( איפו ידעת' ולא טזכירם שהע הרב ונם טתים ארבעה סרר עלייו הנראה וכפי ו( טקוטות בד' טוכיר. והוא שו"ת מ' חבר עור בוה שההפסנוספרוכפר[נר
 חתיממ מזמן 'שראך[ חכטי כל וטונה הולך יכונה הדורות קור4ל בשם איי י"טפר

, הראשונים ב' טהם . פרק'ם לנ' נחלק . ונקי צח בלשון המתבר וטן עףהתלמ~ר

 הוה הפרק והנה . הנ' הפרק הוא הספר ושאר דפים ד' אלא מחזיקים שאינם טצ.ךקפרים
 שטתחיל הוא ורור רור בכל ספורו וררך י"א והם אחרים מחברים מררך לדוי~ת עודנ"לק
 שחשב. הרחיות הן ואלו . אז שהיו אחרים חכמים גם וכולל הולך ואח.כ ההוא הרורמגדול,
 . נילו ובני ו"שי א'( )ו' ייחקים חמשה בך . א'( )ו' הנגיר ור'ד-ור'ש חננאל ר'א'
 וטה-רם ורט"ה יונה ור' רמ"בן ד" . א'( )י' התומפות ובעלי וימרבם ר%בד הליי' 'וסף' ר'נ'

 הריטכ"א ף . ב'( )כ"א והרא"ש והטרדכ' והרט"ה . רשביא דן, . א'( )'"ס וכו'טרומנבורק
 ב" )כ"ר ור(ן הסור'ם ובעל ירליבנ עו טנרולובעל

 . ב,( )כ"ו אלבו ור"' ורשב"ץ ריב"ש ז' .
 וטהרל"נח טזרחי ור"א טברטנורא ור"ע אברכנל ור"' וטהר"ק וטהר"'ל פדו"ו קנפנטון ר"יףן'

 וטהר"שך וטהרש"דם ומהר'"בל ורדב"ו טביט והרב קארו ר" כ(' . ב'( )כ,ז טפאדווהוסה-רם
 ורא"נח אלשיך וטהר"ם וטהרי"קש 4ששכנוי ור,ב הארי' רי א'( )ל,ה וכו' והרט"אוסהר"של
 והרב ששון טהר'א מזטן אחרון דור והוא ו-א י ב'( )מ' סטיע ובעל הלבושין ובעלורט.ע
 השנים בטניין שונת הד0-ות כל שאין יראה נהרואה . א'( ש'ג . ומנן ער ומ' פשנהלהם
 הרורות חלוק' בעניינו הטחבר על ולהקשות לפקפק יש הרבה ועכןו הקרוב ררך ~ע5 הםרק

 . כאן להאריך ואין ודור ברור וחכם חכם כלוהעטרת
 , החכמים ענייני על שמספר מה כל הטחבר לו לקה מ4ש'ן ולרריש ג"הקור נבואועתה

 ככולם ורובם התועלת טן 4שין טהם ששאב הנדפסיכם הספריובם כל גםנורסהנה
 אחר לרוב נטשך הראשונים בדורות . הספר בסוף השני במפתח באו אשר הם?רים הןהן

 . הראשונים והפוסקיכם הטפרשים בדברי לענ"נו' לו שנורטן וטה וש"ק יוחסין וס'סה"ק
 הנזכרים החכטים שטות כך[ שאסף ירענו  כפי-אשר והראשון שהוא .אץ הגה-ה בזננרי' כוהבוד ונבר . יוחסין מם' נם וכן ארוכח מקזטות ממנו שטעת'ק סה.ק חא בפרטוהנה

 ס " חקיתות"(
 תס!"

 "' סזס סס"מ . סוסנ,תס סקוסות 1":תי מן" *מליס חנוהס ג:מית ו:ן הל*סון סמתמ ונ',
 גס1ליס ןמז וכגר 1'( 0"ס . נ, )ס': ת"ה סנת !ילו:!יס ג" כ' ב( . נכונס ספחנל סגסינת ו:י": ח,רתי נ:סגי:

 ס"ח י( . *' ישט ס( . נ' ס'ס י( . !ילו:!יס. ע,ה זרך וססס "11וסס סס!וגיק' ס!ן ו6,!ן ג( .:מ."4
 ו0, ולש ה"ג 01"ג ג"7 ס' %ש  פפמ דר:'  מו"ת ,ונ,' ח( . 4' יינ . *' נ64 . *' י.ת . נ' ל'נ ס .6'

 . ססתנד ינלי נין נונס ורכ' ניג! סוגל :!4סה,וה
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 ספרי כרן א5 רבה ובמבקידו-ש וק בעיון פניו שכם האדיזניכם ובהורזה . ש5נובחוסשח
 טחבר בל בזמן חהיו שם הסובאים. החכמוכם כל וט~נה וה~ך שניו ר[פני שהיוהתשוגות
 והטועיכ[ החשוב הוא ספרד זיוש מוטן החן טסשרו האחרון ח5ק וה 'ד' חג5 *ומחכר
 או חלציהכם יופאי או עעמכם את ראה או ה4ש5ה התכטימ טן שהרבה בעבח4שגספרו
 מפיהכם אשר הנדו5ים בשנו ושם יר בספרו 5ו נהן ששטע או שראה וטרה בכ'יספריהם
 המירמ וארצות ואפריקא ואיטליא תוגרטרה ארץ בחכטי רק זה 4וכן . הדכרשטע
 ו4יף שבהם הטפורמט.כם אם ב' ירע 5א ואשכנו פו5ץ בארצות האחרונים טפוסקיםאב5
 הנהם א' '.ד עי' הרא.בן ספר וע5 ד' הגהה ב' נ"א א' הגהה א' ט"נ ו' הגהה א' ט'ע.' ובשטות'הכם. ספריהם ובענייני בענ"טהם הרבה טעה ולכן השטועה פי ע5 רק אותםגט
 5רטוו השבדא , ספרו לעניין הנוגע רוד צטח טט' טאוטה 'דע ש5א 5התפ5א 'ש ונכה .ט'
 . מקוטכם עת- )כירם ול4ש נאבדו טהם וטנו 4יחר נדפסו טהכם המחבר שראה ל'באן
 באור - וכי'( ב' )ב' לא( אם בדפוס 'ה41ש אם ידעתי )לא ו-קנגיד 5ר"ש הת5טורמבוא
 א'(' )ון גאון נסים לר'עירובין

- - א'( " . ב' )ט' הלוי יהודה ר' שירי   טה-ה העתקת 
 5ר"יגבוכ!ם

 .ע א( )י"ח התורה על תוספות - . ב'( )י"ב רטזבם שו-ת' - . א'( )"ב חריוי'
 'הושע ר4 פסקי - . א'( )כ"א ו"ונואנו ר' טנחם ר' של ידו טכת'בו-ז ובו ה5קטשב5;
- ב'(. ט' א'. )5'ב יצחק' רזא כתיבות - ב'(. ט' א'. )כששונצין  )לזבא'. הסכמוו2 
- א(.ל"ה  קקסיד[ץ ר'ש פמק' .- א'( )ם.א בגליון הנהותיו עם 4ששכנו' ר"ב של נטרא - .א, )טיא כתוכות ע5 אשכנזי ר"ב שטת - א'(. טזט א, )ל"ו לרט"ק יקר אור 
 . ב'( )ט'ד לנהקר"חש דרושים - . ב( )ט"א טונסון אברהם ר' שו"ת - . א'( נ' . א')ט"א
4 . א'( )ט'ט בניטין 'שראל ר' פסק'-  פסץ' - . ב,( )ט"ט חנד5ה 'הושע ר4 פסק' 
 א'. )ל שטם את קרא ו45ש ג' כ"' - הטחבר. שו"ת ס' - . א'( )נ"א נוטה ורחיהר*
 ער4שטה טאיר ר' שהם חכטים מ ?בר' צ'ונ' ראה שהוז* 5וה נצרף . א( טיא . ב'י'ד
 שראה והמצבוה הכ'י 4הלו וטלבד . א'( )5זח ורשד'ם א'( )5"ב השטעוני אליעור ור' א'()5'
 הרבה ,נדע  וטשם הקה-א 5פני פה השטועות אלו נס ונסרר השטועה פי ע5 הרבה קב5עור

 מ"א . ב ט' . וב' א' )5"ט אומרים שטע - . א'( טיו . ב )ט"א שטע וטם'ודעיו:טסכיריו
 _מפי ב'(.- ט'ה ט"נא. א'. ט"א 5זוב. א. 5"ו להנ. א'. )י' וקנים טפימ(.-שטע

 )בזו 4שטת טטמר' - . א'( )טיא טקובל'ם וקנ'ם מפי - . ב'( )י"ה אטת טנידיוקניככם
 ב( 5'1 . א כ'ו .א'

'. 
-  )כ"ט קושטנדינה טתושבי אחד טחכם - . א"( %ב אחר טתכם 

 טר' - . א'( )כ"ד ירושלים עיר תושבי טן - . ב'( )5"ו צפת טחכטי - . א'( 5'נ .א'
 סרינה די שלטה טר' - . א'( )5.ו ש5ום ח"א מר' - . ב'( ט'ב . ב' )5"ה קארויריחה
 טר' - . בצ( )ט"ב באר שבתי טר' - . א'( )ט'ב ויטאל שטחו5 טר' - . א'()לזח
 עוד - ב'(. )נ' יונה דוד טר' א(.- )נ' חלפתא טאיר ט.' א'(.- )כרה ק5ע'טרדכי

 . ב'( )ט'ז שהשיבו וטה א5גאו' ש5סה טר' הוא שנשא5 'טהטספר
 עכ"1 נעיניו גר5ה וטעלתם הראוי כבורם טחברים ובע5' החכטים 5כ5 שחו5ק יאע'פורזנה

 ולרוק בעיניו נראו לא דכריהם כאשר עוו ובכ5 תוקף בנ5 ע5יהס טלהשינ נטנע5א
 כ-ר . ב כ"א . וב' א' י'ט 'וחסון ס' ע5 השנוחיו ע" . מרכריהם א5ו בעניינים דבריוצרקו
 ט'ו טהר'"בל ע5 א. טיו א'. ז' יוסף בית הרב ע5 כ'. ו' עו טגרול א.על כ"וא'.
 על. ב'. ל' א'. כ"ו ש"ק על ב'. כ' עורה מנחם ר/ על ב'. "ט הטבי'ט הרב על *4ף

 45ע וכזם . א' ב' כר'תי2 סי על . ב '"ט 5דרך צידה בע5 ע5 . א' כ"ג . ב' כ"בהרדב*ז
 קדטמ'ורז דורש' לרוב קרה כאשר טעט 5א פעט'ם טעה הטחבר שנם לשוננו תחתנכחד
 פעטים הרבה ?ק"'ו וטשינ הטחבר 'ר' טעשה ע5 הטיד ח'ד"א הנדו5 הרב עינ' והובענין
 הפשוט .בדרך 7['שכם א"א אשר סת'רוח נמצאו נם אם נאטר וטה * בהנהות הבאמכאשר
 , פעמאחרת"( שכתב טה שכח זה וכענ"ן טנ5ות טג5וח ספר1 את שכתב לוטר שקרובעד

----=
 . כ' סגתה נ' ג' ול *וי *ת "וי ::ותלימ גל*ן ג"ג מנוי ענ דגליו גס ח' גאס *' " ש'6(



זפ

 טמה'ק יחד שטביא וטה והשנויכם הבלבולים רבו והגאונים הסבוראיכם ברור בפרטוהנה
 שמביא טה וולת תועלת פרקים הב' באלו ואין וטבולקה ומבוקה בוקה הוא רש'גומתשוכת
 נתחבר ומתי איה ולירע לחקח- הצורך כ~ן . הטווכר וטכ"י העטור וטבעל התלטודטטבו4ש

 ווה טקוטות"( טאיוה כנראוה בטצרים היה' חברו בעת הטחבר ר-"ב טקוכם . הספרזה
 תחלו-ה . הקרוב ררך על רק בצמצוכם להנידו ביד'נו שאין נאמר זטןהחבחי ואולם .פשתם
 שנרפסו איוה הנרפסים הספרימ נתוך שטניא טאחר תל'ר שנת אחר שנכתכ ספקאין*כו
 טיתתו שטספר ב'( )ם"ט ח4שגיו יעקב ר' ונם עשק ובאר 4שהרן בני שו'ת כטו זובשנה
 בשתי הנה כי . תט"ג שנת לפני ספרו את כתב הנראה שכפי נאטר עוד . זו בשנהנפטר

 אחרג( טטקום וירענו נר"1 בכנוי טוכירו אלנוי שלטה לר' שטוכיר א'( נ'א . נ )ט"ומקומות
 שלא הטחכר וטטיורעי טטכירי רש"א שבהיות טסתבר נכם . )1 בשנה נפטר הנזכרשרש*א
 אטינא רטסתפינא ולו7מי . הוה הספר את חבורו קורם נפטר אם פטירתו לנו טלהגידנמנע

 הטחבר טחבירי מכ הוא אשר פרחיה הכהן חסראי ר' הנה כי תלו שנת לפנישנתחכרגם
 טקוכם או עת ול4ש ז'ל תיבת בו טווכר אינו נועם ררכ' בעל עם בטחלקתו ידו אתוסטך
 . הטחבר כשכתב החייכם בין עוד שהיה טוכח בן ל"ט טרבריו ואררבה פטירתו ענייןאו

 . אן הגהה אן נ"א הבאתיו בשה"ג והעיר הכהן חסראי ר' פטירת עתועל
 מאוטוה טטנו נודע ולא בטצרים יד בכתב וה ספר נשאר קונפורטי דוד רן טותואחר

 שהובאו אחרים כ" עם בויניצ'א להרפיסו אשכנוי דוד ה' רוח את ה' שהעירער
 דפום כפי הספר שער 4שת פה אעתיק לוכרון יעטוד ולטען . רד"בז שו"ת ובהםטטצריכם

 : טמש ב4שות אותהזה
 מרבנן יוחסין שלשלת התלטוד שנמתם אחר הטחנות לכל טאסף הדרות קור*א"סשר

 והפוסקיכם טהש"ם נטנות וראיוח טספיק ביאור עם נ"ע המחבר הרכ וטן עד"סכוראי
 -הכפר בסוף תראה כאשר לזה הקורם בדרו שהיה . -הטרובה את הטחויק בטעט"ז'ל

 רבני שטות וטזכיר קורא הוא כי טעניינו הלטד רבר הרורות קורא הספר שם"וקר4"נו
 החכם הרפום לבית הבשו . נ"ע בזטנו אחד כל הדורות זטנהיג' ישיבות ראשי"הדורות
 הטפואר הגביר בדפום . נר'ו תוב"ב ירושלים איש אשכנוי דוד כמהר"ר והכולל"השלם
 ויניציאה פה לפ"ק עונה נרצה כי שתא דהאי אלול בשלהי 'צ"ו וארא דא טאירע~כם"ר
 *"יע'א
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 רר'א או המחבר אותו קרא אשר הוא הרורות קורא שם אמ לדעת זכיתי לא ה,וכםךעךש
 טפני אכם טחברו בשם הדפיסו לא טדוע וגם האחרון( נראה )ויותר הטדפיםהנ"ל
 לרד"8 חשבו ראנ ולא שראו הזטן שטחכמי ידוע וכבר . אחרת מבה טפני אם טטנושנעלם
 והיה יתן וטי בראו' הטדפיס חובת 'ד' 'צא לא וה רר'א הנה שיהיה כטו יהיה . לטחברהנ'ל
 כלי אין אם עצטו המחבר 'ד טכת'בת הוא אם ההעתק לקח ט4שין לנו להג'ר לבבועם
 לי אוטר ולבי . הטחבר טעניינ' בטצרים עור ידעו שנה ע' כטו כזה טעט שבוטןספק

 ובשקידה בעיון להדפיסו ראה שלא עד טאוד נרוע היה זה ספר עךך הנ"ל הר"דאשבעיני
 זיעפים והנה פניו אמ וארא וה בספר בינותי טאו ךף,נףן , וספר ספר כל להדפיס שראויכטו
 הבנה טחוסרי מקוטות שם שיש עד וההשטטות ד( הטעיות רבו כולו פנ' את חרוליכםנסו
 את והכירו 'דעזהו 4ששר טהכם טעט שראוהו הם מעט 'קרה טציאותו ועכ"ז מ( וכלמכל
 רבריו את ולקוראים בו למעיינים מוע'ל באופן ולהדפיסו להגיהו לתקנו לבכי עם ויהיערכו

- -  3' ,*נ ומ*ס ג( . לי* "1ש י9 ק*נ ""11 נ( . "' נ' נ'. מ""*(-
 וסוג"

 מ, ומ"מ ט"מ :סא 5ומל "לונ 1.1 6!נ"1יס!מס מייי ס7ג ס"גי ס1גמו גוש 3ס' וס
 סיניממופש סשד 1ממ ת"ת "גמז י" "1 ת"מ מגת "ס ס גימט !" ס1נ1ת גוסי

 יס 'ס ססעתשמ סכסל :עי ע. :"1 תל"ס ס!" ד( . %11נ' 'ותל ":מ'ס ע"' סינל :'תנ7ר תמ!ת' 1*מנדעת'
 )סגסס ג' ט"1 . ,ק( )סגסס ". ט"ו מס1 ילך ס( . 73ול 5"! נ177 ו3מקוס וו1עס 5.5 מעמ סנמקוס טויות:ת'
 6:מחיס ונהס ונ7 5' טזעו 6:ר "ת סססל גס7פסת טשות ק5ת גע!מו משני גס 1"ס 1ג1' מ!ממס ו' סולס נ' !"ס*'(

)סג"תיס
 גסו~

 . נמסי ק7"1 טרס :מ סנ"הי ":ר סמקומ1ת "ת סיתקן קיל" גנ פני ו,ה!ס וס::'



 מטני נעלם לא יריעתי וקוצר ערכי טך את ירעתי טאחרים 'ותר לכך ראו' שאני טפנ'לא
 למי ר(הועיל רק ובקיאות' חנטתי 7מהראות אינה נתנתי ני עיני 7מנגד שמתי זארק-אך

 כל קורם . זה ספר בהג'הי ררכי היה דכביה . הכם וישפוטו הזטן חכטי טשניל,ו'ראו נ4י יבואו ירי וטעשה פעוד[תי ואת שעשועיו הם וספריהם ב7בו תקועה חכטינושאהבת
 טשג'אווק בו הקורא ררך לסקל ליושנה הספר עטרת להחזיר רק טנטתי היתר-ז לארבר

 אין הטהכר שטעה העניין לטעיות נף שהוא מה אכל המדפיסים או המעתיקיםוטעיות
 עי[ רף להרפ'סו ראיתי . עבורתו ועל נח4-7תו על איש איש כי ר(תקנו ח,וב שוםעלי
 ספר שהביאו הראשונים מבוארת חלוקוה בו אין כאשר כ. ראשתה נרפם אשר כפירף"(
 על לעטוד יכולים החרש ברפום הקוראים גם זה ררכ' וע4' רפום ע"פ אלא הביאוהו לאוה

 או אחת אות אלא ואינו טפחיסכם טעות שהוא טקוכם בכל . הראשוונינבפ שציינוציוניכבמ
 שהוא אע'פ אחת מתיבה יותר טעות שיש מקום ובכל ובעצוטו בטקוטו אותו תקנתישההם
 יאטרתי הספר ברכרי יר לשלתק רציתי לא לסברתי אם כי ךמכל גלוי ש,ויו וטכ"ש ונכרט4ה

 אותם השטטהי לא דעתי כפי לטותר שהם תיכווק . לב' שעם טהבהנהה
 מתי

 הנתב
 לו-הבנת נצרכוו-ז והן הספר מג שחסרו תיבות ו4שותן ( ) נזה בסיטן אותם סגרתיאלא
 גננפ . משכיל קורא אלה לי ונר . [ .] נוה בסיטן הכתב בתיך אותם הכנסתיהעמין
 ולא הטחבר רדך את  שמרתי בעינינו זרה וצתם ואם ומקוטות אנשים שטות כתיבתבעניע
 . בהגהה העירותי להעיר ל' שה'ה וטה ספק כ7ם' הרפום טעות שהא מה אלאשניו(י
 לתקן שהיה וטה 7מא אם הצ'ונים כנים אם לראות הטחבר שטביא הספרים בכלחפשתי
 'קריכבמ רובס כי שה,באו הספריכב( כל 7מראות ביר' היה לא לבי לראבון ואולכבמתקנתי
 אינכם המחבר לפני שהיו הדפוסיכם עכ,פ נטצא נופו הספר אם ואף האל בארצותסאור

 הנבון והקורא . וכרוטה וטהרי"בל ומי והטורים הרי"ף סספ-' 'שנים רפום'ם כטונמצאים
 אוק ושטה שטה כל" בראש הצגתי - . טאפשר אפשר אי לרת של4י בצרקישפוט
 מי א75מנו הנהוג מספר כפי 'מין בצר הה'4ש השסה לסספור' הטכוון השניכםטספר
 יוחם'ן ס' או לסה'ק טביא שהטחבר מקום בכל - . הנוצרים טספר כפי שטא7םובצר
 שהיה פה להוריע וראוי בהגהה ציינתיו אנכי הפרק או הרף מצ"ן ואינו וכרוטה ש"קאו
 ע'פ רט'בם ואגרות קר4שקא רפוסי ע-פ וש"ק 'וחסין וס' אטשט' ו" ע'פ סה"ק עינילפנ'
 הגרול טר-זרב הטחבר רברי שהוב4שו טקוננמ בכל 7מהוריע באתי עור . וכו' פראנר'

 גכבמ . לפרקיכבמ אלא ראית'ו 7מא שה"ג טם' ח'ב כי לחכם'ם ובוער ח"א בשה"גחיר.א
 לדברי השייכיכם העניניכם וב4שרו וררשו שחקרו הזמן חכמי טעש' א7ם עיני ארקשטת'
 היריעה ותקצר ההגהות 'אריכו לא ולטען ט'וחרים ובחבורים העת'ים במכחבים כטוהטחבר
 4שני וכורא' . העניין 7מפ' ראוי כאשר וברטויכם טקומורק בצ'וני א7-יא באתיל4ש
 ולא הקורא. 'סלח לוה וגם ראיתים לא הונכי אלרה בעניינים נרברו רברים שהרבו-קיורע
 שטוהי אשר המשטרת לשטור ובעבור כאלה השטטורה ע7ם חטא אשר עון ע7ם'ישא
 ולבוא רברי את טאור לקצר הוצרכתי הראשון הרפום אל מכוון רף על רף להרפיםלפני

 והקיצונה ב.ריעה הספר בסוף הבאתי רברי בהבנת הקורא ילאה לא ולטען ת'בותבראשי
 והמפרים האנשים שטות ע"פ טפתחוח לפתוח התועלת טן ראיתי עוד - . אלו ר"תבאור

 * זה בס' שנזכרו והמקומות הרבור בא עליהםאשר

 במפתחות הן בהגהות הן כתקונים הן אותי שעזר לם' להורחש על' הרי לטל' קק אש'םמנס(לשמ
 ראשון . בה 'ולר ווה זה טולרחי עיר בני שנ,ם טהם לכת מטיבי הםארבעה

 בספרי 'ריעתו צונץ 7ם'פמאן סוב 'ום ר' המפואר החכמ הוא וטרע שבחכטה רברלכל
 טודעמ תהלרקו את ואספר אחריו שאבא אנכי וט' ים טני רחבה קדטהינו ובקורותחכטיו
 בחכמו-ו הו4ו ל' שהוקשה רבר ובכ7ם רעתי בעני ראוה בחסדו הו4ש הארץ בכלזאת

 אך('ו ואבוא חרש ס' סדפים שהוא שטערק' טאו גכם . קרוסל' טערו ולא ל'הרחיב

 מעט ו?ס ססלון זן "ן יס ,ן7ן :ורות 6'ו? ןסינמ'ז ס?גסות ינוי נצנ,י סגוין נון ס'? טקיות נ*'וח יק"(
 1כמכסר
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 ן התועלת רט יראה בהנהותי והקורא נרפם אשר כפי יד על יד על לי לתתו ויאות לוואתהנן
 כטעט ,התוספורק בעל' בעניין ובפרט ליטעראטור אונר געשיכטע צור : זה בספרושמצאתי

.
 . ואטת"( הכטה רברי דבריו אלא הבאתי לא והגהה הגהה בכל .
 ן ההכם המפואר הדרשן ההם'ד הרב עינ' וטאור ראשי עטרת וטיורע' אלופי הוא לומ32י

 עלי יפוה יום 'ום בערלין רק"ק רבא דינא טבי חר זקש טיכל 'היאל ר' ה"ההכ~ל
חמדו

 ומאופ-
 ן שהופרכרקי מה כי( לבו בנריבות עת בכל אל' הם2'א לו אשר והספרים

 ן נאמנרץ עצתו ר(כול פרהעה הוא הל~י ובינתו הכמתו והטוב ואשרו ובהגהווהיבתקכי
 יריו טעשה כולו כמעט והשלישי השני בטפתהה בפרט הטפתהות במלאכתעורני בי ק- ,בטוב 2עדנעך ייסף רן ה ה מרע יסוי איה,4ם יי~י נאטו ייע ב?י ההזיקאחריו ן . ישראל ופרח יפיץ יעקב ישרש עוד בינינו כטותו יבו אטתפעולתו
 . רבריו את למלא אלא אהריו באתי לאואנכי
 שם4שו שטיינשניירער טשד( ר4 ההכם קדטונעמ טשנים סי אהי והש הביבוהאחרת

 1 הבאוהי טקוטות ובקפת עניין בכל לעזרני 'ריו את שכל בערלין פה לגור שב1י
 . היקרים דבריו את בשטובהגהות

 ההוצאה בעלי הטשכילימ להגבירים טרובה טובה יהזיק וה ס' רואה וכל קורא כלדרקנרק
 על המל" להכטים כי הנייר והדור דהדפום ביופי תפארת בגדי ~יותושלבשו
 ה' נועם יהי . הקרבדקנ( אנשי כהנינרש חנינה לה מופיאיכפ והםהחכמה
 ן . יריהכבם מעשה כר( ועלעליהם

 ן' . לפ'ק תר~ה שנת אלול ז' מ טם בערלין פיזכתבתי
 ) * קאססעלדור

 כ'ו ונסבתבתי ת?נ זז וס נט"יו סו* 0'ם ר*תי % ז' סגסס נ' כ'ג פזש כתנמ, סאי . זיט יויס ס6פת6(
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נ הרורורה קוראספר

 לרבק מסרוה התלמור חכמי אמראהם הראשוןהפרס
 * זל'ההסמראי

מ4187/4  אש' ורכ שרבינא טפני סבוראי רבנן נקראו לטה כדגם בתשובות'ו גאוה( שחיא יבכתכ
 הראשון רארכם בספריה 'רחינאה שטואל כרחוא ורפסיקא רבינא ובתר הוראהסוף

 סנואי הח הוות לא הוראה, רוראי אע"נ הכן ובתר הוראה סוף ואש' אבינא ביה נתוברהוה
 כנון פרשוה הוהנ( תל' רהוה טאי וכל סבוראי רבנן אנהו ואיקרו להוראה דסקרבירטפרשי
 עיר חתיכם וב' וכו' וצקלג גט הטכ'4ן בפרק ר4שטרינן חת'ם מב' 'וסף ורב ורבהרחוט'
 ליו-הרג היוצא ןר'[ דאטר טזג רף סנהררין בטסכת רטפרש טהוב רבא' ורב נהררעאבסביב'
 היו שכירושלים יקרות נשים ותנא וכו' עליו דעתו שתטרף כר' לבונה של קורט אותוטשקין

 רוב רמן רכאי א'ר ט' טשל טשלהן טתנרבות אינם ואם ובעינן משלהם אותםמתנרבים
 ישהבות בסביב היתה רבאי רב של עירו רוכ גם וכו' לאובר שכר תנו שנאטר משום פבוף טשלטסתבר'
 הגאוןז'ל ט'ש והנה עכ'ל. טובא שניה ואוריך הוה נאון רב4א ררב ואטרירבנן היאנהררעא
 חתים- טב, ורב-יוסף ורבה רחוטי שם שנזכרו וסנסנה ומדמצה צקלג בענין נט הטביארבפרק

 בפ' חוואהוכן טבי אחא ורב טארניזא גביהה רכ אלא שם נזכרו לא ז' רף רנטיןהנה,ב8"ק
 בנוסחאות אלא טרוב רכאי רב שם נזכר לא לבונה של קורט אותו טשקין בענין מ"נ רף הד'ןנגטף
 רכתיב. טכיון פבור טשל טסתברא ורא' הא ט' משל יקרות נשים התנרבו לא כן כתובשלנו
 שהיו אלא החכטים כתוכשטות היה רל הנאון של הנטרות שבנסחאות הוא שנראה וטה טרירהותנו

 יתכן לא ולריר' סבוראי טרבנן היה טארניזא נכיהה שרב שכתב כריתותג( בס' וראית' סבורא.סרבנן
 ועףעדה וריטונה קינה ט"ר אשי לל נחן בר הונא רב איל התס אטר" הכי שהרי כןלוטר
 הכי וסנסנה וטרפצת פקלנ מעתה אלא וכר טעטא בה אטר טארגתא נביהה ר' אלאונר
 כת'ל7(שכתב טב' נכיהא ר' ש,הו ונר' מהאמוראים כרנתןוהיה וו"הונא אשי בזטןרב היהארניזא טבי גביהא שרב טזה נראה א"כ טעטא בה אמר הוה הכא ארניזא טבי גביהה ר' הוה אי א-לנטי
 . שנים שת' ישיבה לראש והיה אשי ר' מות בשנת בפוטבריתא 'שיבה ראש ש"יה הקבלהס(בס'

 סטונא ור עינא רג כנון בתראי טרבנן ראינוו בנט' אקבעו סברי וכטה ו"לי( הגאון עורדכרשב
 עד וכף טלהט ברישא רתנןז( נקנת האשה פ' רקרושין בנם' הראשונים טןונקטינן

 וקבעינהו תרצ'נהו סבורא' כתראי רבנן בגם' רטחרפ' וקושיי פרוק' אינך כלהו טנזלןבכסף
 משדש? לטנין תתק"סב בש' סבו-אי רבנן טרתקינו ק'כ רף ט' באווש העטור הרב ולכעכ"ל
 כנתא ראסר הוא ואיהו רע טסורא נאון הונא ר' וטר[ ןבא וטר טפיטבריתא גאון רכנא טרוביום'
 טרבהזינו קיבלנו עש נ' רף קרושין בריש ו"ל הריטיבא וכ"כ ע"כ נקנת רהאשה הויא תניואיהו
 וא.הו לה תני איהו מסח-א ו"ל נאון הונא וטר' היא הוראה רבתר הכא ער סוניין רכולהו'ל

 הונא דרב ומ*ש . עכ"ל ז"ל נאונים כה רנהינ' רטוררת תקנתא תקינו וביוטוה' כנתאראסר
 בס' וכם"ש סכור4ה' טרבנן חטישי ברור שהיה הונ4ן מר שזהו נר' לה תנ' איהוטסורא

 . בפוסבריתא רבא ומר בסה-א הונא סר הונא וטר רבא שר החמישי הרורהקבלהח(

 ימסתגי" ב' ס'7 מי!ק 6' כ"ג ב'5ז ונ.' 7( . סינ חיכ ג( . כ5"! 11* הן' נ( . 5"נ ח"מ ג' ק1"7 'וססין6(
 7יכיס נג' גקנית 7ס4:ז גגח' ו( . 5'נ ח"מ כ' קי'ז יוחסין ו( . 4' 85ס ס( . ל"5 שמות נ' 7"ן*כ סח7תלי
 . ג' סגה? ג'4' וננ"! ג' ל'ח מ( . ניז5?תמגן



4288500  רק לגרוע אין וטטנו להוסיף אין על'ו התלטוד ונחתם ספרו בריש עולם הליכות בעייכתב
 הגאונים מפי טקובל כאשר תוספת קעת כו הוסיפו אש' ר' אחר  שעטרו סכורא'רכנן

 כל1הו אטו אחאי רב פריך י"ג רף רקרושין בפ"ק אחא"( ר' ופריך קרושין בריש כגוןו"ל
 קש'4ש ובטבילה בכספ4ש איטא אחאי ר' פריך מ"ו דף החולץ בפרק וגם נטירי ד'נאנשי
 ור(א זטן הניע 4עחא' ר' פשיט התם רקאמר מאי על כתוכות מס' כריש ז'ל התוס'אכל
 גאון אחאי ר' רה"נו רשב"ם שפי' כטו לא אחאי ר פשיט שם כתבו טשיו אוכלותנישאו
 אחאי ר' פריך התלטור בכל לשונו טשנה ולכך האטוראים כל בסוף והיה שאלתותשעשה
 וכל אטורא שהא תם רכינו אוטר אלא רכריו על עונה אשי ר' כאן שהר' אחא' ר'פשיט
 . עכ'ל אביי עלה ל"ט יוחנן ר' בה תהי אבהו ר' בה מנרף כטו לשונו תופם היהאטורא
 האטוראים סוף שהיה ררכא בריה סמא ר' רשכ'ב רבתר ו"ל גאוונ( שר'רא יב עורי)2רסו2

 הקבלהג( בס' ז"ל הרא'בר אך תלטורא ואסת"ם הוראה סתי וכיוטיה 'וס' רבהטלך
 רב'נא אחר קראש היה סבורא' רבנן ראש הוא 'ום' רכ הא' הרור סכורא' רבנן סדרכהב
 בטבו4ן וכ"כ התלטור נחתם ליצ'רה וריס אלפ'ם ר' שהיא לגרולהו כ"ר ובשנת שנהל"ח

 ראש הוא 'וס' רבה ליצ'ר' ז7( דר'ל שנת סבורא' רבנן ז"ל הננ'ד הלו' שטואל לרבינוהתלטוד
 חתיטת התלטור נחתם לנרולתו כ"ר ובשנת רר"ער ש' ]ער[ שנה ל"ח כסורא סכוראיהבנן

 הרבריכם כלל והנה ע"כ רר'עד שנרס ש:ה י"ר 'ום' רכה שטת ער וסשם רר"סהתלטור
 . נחתכם לפט'רתו ע"נ ובשנת 7~הכחב הש"ס הוחל אש' ר'שביט'

 פירשו דהכי טועטות כשנים שכיכו סכוראי ררבנן ורובא ו"ל נאוזה( שרירא ר' כתכעוך
 שכיב שטרוה לטנין לוטר רועה תת'טו בשנת היטים בדברי זכרוניהם בספר'הגאונים

 ההיא ובשנה הונא ו" בר אחא' ר' שכיב תק"'ז1( ובשנת 'הוראי ררכנא בריה סמארבנא
 טפוטנריתא יהורה בר שטואל ר' שכיבו ההיאו( ובשנה רחוטא' ר' רטחלפי ואית רחוטי ר'_שכ'נ
 יוסף רבה ואשתייר היננא בני ווטרא וטר תחנא ר' שכיכו תת'כו וכשנת אכוה כר ררכהבריה אחאי ר' שכיב תת'כב ובשנת גלותא ריש הונא ר' שכיב תתי"ט ובשנת אטוציא ברורבינא
 רב הכי נתר בפוטבריהא סיטונא ור' בסורא עינא רב הכי וכתר שנין כטה בטתיכחאנאון
 טלכות בסוף וצרות שטר שני והויין הוה רנאון ואטרינן הוה רילןח( טת'בתא ומן טרוברכא'
 תלטירי הב' הרור זה בענין כתכ ט( הקכלה ובס' עכ"ל פרקי למקכע יכלי1 הוו ולאפרסיים

 . ז"ל הנמד הלו' שטואל לרבינו התלטור בטכוא וכ"כ ע"כ וגורותיהם פרם טלכי שנאתטפנ, לםיטונא אחריטות שנה חמשים כטו בטלו הישיבות כי בשטותיהם הוזכרו ולא ורבעינא םיטונארב
 הגאון עור1)2רנב2

 ו"לי
 טילין אילין בתר בפוטבריתא רילנא בטדיגתא רהוו גאונים ואילין

 בררב טר טלך שטרות לטנין לוטר רשה שנה ת'ש"( טשנת פרם"ם טלכוחבסוף
 רבטר טלךבסורא וביטיו סורנוינ( ריטי רטררב בריה מריוק'ננו רכ טר טלך ובתריהחניומאשקייא

 שגעוןיי( יצא ובים'ו נהרא בי טן ח,ננא' רב טר בנהררעא טלך סורגויג( מר' רכ ואחר' הונא רבבר
 ורב חיננ4שי רב העה אותו בסורא רהוה ואסרי ליצירהמי( ושע"ר אלפים ר' שגתלעולם
 וב4יחרירס בפסוק רניאל בש" ז"ל הראב"ע אבל גאון יעחק רב וטר בפוטבריתא גאוןחנא

 שאוטרים טהנאוניכם ויש כתב חידות וטב,ן פנים עז טלך 'עטוד הפושעום כהתםטלכוו-סם
 הגאוופ( עור וכתבו וע"ס~. שנה ושנ"ר אלפים ר' בשנת שיעא הקירי הוא פנים עו.שטלך
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יייי(פ חצי
 6( ומחפה שנים שלש טפומכדשא צחטן רב מר בר צאמ ידשדאי רכ טר ואת"ו שנה '

 שנשומאטר
 תק"ג סי' בתשומתיו יל רזרשנרא ול*כ פסוקות הלכורז חנר הט4י דשה"

 כהרם וכיכ וכי נוירג( בח' יהודאי חרב פסוקחז חמה' יט' רף נףר כטם' התופ' ומיכוכר אלפסי ורייב נדולחז ומהלכווז ויפדאי 61 ש5 פסוקחז טדה* יושיף 41ורבעה מתלחאהנוד
 הכתיכה מיום נאון יהוראי דדב פסוקחז ברף ויי הנירה וכן שם שכתב נירחפין מה' יאבפ'
 נ4שון יועראי רב למר רבנן ליוז 4וקשו כתוב פיו כרטת כה' נרולמ-ז הי[כורז ובס'וכר
 ואסרו נדולחז1( הלכחז חבר לא טשון וזוראי ש.יב משמע ומשם וכף ירשליכם בונדז11זרי
 חככם היה וה שענן הקבלדק בספר חטתב בנו חפאול ענן היה הימיכם שבאווצבם שםעוד

 נסמך לא כן ומפני פסול שמץ בו חזכיו-ו רודס( בקז מורע  שושם היו ובנו חזואבתתלוק
 רהעלהרק בלכו שהיתה הסינא ומפני נלחז ראש להיווז השכמם טן סייעוהו לא ונסלנאון
 וכף ב4ר עיפ ממרא זקן עעשה וכי החככמנבפ קבלת מעל  ישראל את להסיז תמרשרטון
 לררך פירה ס' בעל וכתכ עכ*ל וחוקקם ענן שעטר ער הפרוקים נרלרלו רקחרבן אחרכי

 שניכם שלש טשרשש רכ כר. ה1יף סרי רב סר אחריו שנים וף העא רכ מר כרכהנא אחינאי רנ סר היה נאע יהודאי רב אחר יתיננ0 אלפית ד' שן נפנג4 טאן יהוראישרנ
 עם היה והחו ומחפה שנים עשר פקור מגהר רבא מר כר רקלוי ביבוי רכ ואחייוומחפה
 נאונים ובימי הקבלה בס' וכתב פומבריתאו( נחוני מנשה רב מר ועם הלף מר רכ-חונאסר
 כר חנימ~ש ר' אחריו מלכיה רב מחריו ומחצהי( שנים מ משרשיא כר חנניא ו*ואחריו נטרונ4שי ר4 מות בשנת לראש יהוראיט( רב נחסיאח( כטתא היה בפומבריתא שהיואלו

 הנאונים אלו ואחר יוסף כן מנשה רכ משחריו יפחק רכ כר .הי[ף הונא י ואת"1אכרהם
 שיד[א רכ טר כר יוסף רכ מר ואחריו אכא מר שי הלף ישעי4ו רכ כפומכריתאי4(היו

 אכיו אחי שע אכומאו רב מר אתהו מון חנינא רב מר כר ט4וון כהנא רב מרואת"ו
 בנסים ומלומר נרול חסקך והיה יהורה כר נאון יוסף רב מר ואהקו מון אמצם ררמר
 וווחריו כרמררבשרירא אברהם ו* מר ואחריו בישיבתו פעמש כמה אליו עלה 1'יןואליהו
 יוסף רב מר ו4וחריו חנינא ו6 מר כר יפחק רב טר ואהייו חייא רב מר בר יוסף רבסר
 יץ אבייינ( ו* מר כר פלטוי ף מר וווהויו נאון אבא ו* רמר בריה כר והוה מרדכי[ נר מרבר
 סחלוקרז רזירק כהן אחאי ף פטיהת אדוי חרשים ששה כו-הן אחאי ר טר ואחץושנה
 מר וכין חייא ר רכ כר נאון יוסף ף רמר סהה מון מנחם ף כין ישימת ראשי כןנין

 מתתיא ר' אחר היו וחפש מנחם ו* אחר היו חצש כתווז לב' רוכנ-ם ונחלקו נאוןמתתיא
 שנים  עשר מחתיא ר י[ראש והיה יוסף ר כר מנחם ו* ומת ומחפה שנה כמחלוקתועטדו
 ישיכרן ראש והיה שמואל י מר שר[ נמ נן וההן אמי ו* מר כר אכא ר' מרואההו

 שניכם ט' נאע פד,טוי ר טר כר נאון צמח 'ר מר לראש היה אה"ו ומחפרמ שניםב'
 ונמרו זפנוז קף וכי6לו יל השון וכתכ ומחפה שנים שכע רור מר כר ה4ויי ר סרואחריו
 רכ מר כר הכהן יעקכ ו* סר ואחריו מרי רכ כר היל4שי ר' מר נ4שונים טחסיאבמתא

 אשי ו* מר כר פריק רן מר הוחהו מדדכי ר רמר אחוה איבוטאי רב מר אחריומרדכיינ(
 סשרשיא י מר ואחריו אשי ף מר בר קמוי ר מר ואחריו חנינא מרו* כר הילאי ו*ואהויו
 נאון פרק כהן רב מר אסתטץך הכי וכתר נאון בלא שנים ב' עסרו יעקב ו* מר ברנהש
 נאון נסרונאי רב מר חוהויו כעו ו* כר נאון שלום שר רן מר ואהייו נאון אבוטאי ר'כר
 והוא שנים ח4י ש"שנא רן כר עסרם ו* סר ואחריו מרי ר4 .מר כר נאון הילאי ר* מרכר
 ו* מר ואחריו נאון פרוק )מרדכי( כר נחשון ו* מר ואחריו לספרד ושלחו חפלה סררחכר

 ע*5 נ( . ו6כ*9 נעי6 4סכ וים והכרת 4ט סגס ,8ג י!1 4:ע6י :ר' ליי סעוס נתן ו' נש!יא ססע5ס מ60(
 בי1 יף ק1 . ורי ילסת ייור"י רר.  סוושס ,גס5:ס א*5 4'ת* ומ' גגי6 סיא* וית :ס גש' ג( . 6'סיו
 05תנר 15 י0 ספית( ספת )סס* ססהו 5פ' ו( . נססית ,כ4" ו( . וס"ם סג:ת ג' ק'4ת ',תמן ע" ס( . ר*ןת*1
 ג:יסק ט( . 5ססן סיגר ומינ 5סי ת( * עזן נ5י ג'( ק'"ת )"תם', יז*ג מת' ססעת'ק 656 כ,ר6 ג16נו5,מר
 5ססו,ת ר5ס מססתגי ,גד6ס סמס 1' כט""ק 0 . ס5סת גע! יס,י1ף ו' ם5 6י11 ,סו6 עיקר ו:" חי41 יס4ג ונה''וד*י
 . גמ61 ,נח"ס וףג"' נד' וק ו"סם' קי6ק* ג"תס'ן-ז' נסספ סג4ן א 'ג( * ססס '"ד גסיסק 'ג( . מ:פוינ, ססרם"ס .וססגיס יס*ג 6אי אתו נפטן יסמתני דיע עס טסיס מיסק "לן ט4ן י6( . יניס ספ*ק עס וס.ג"סגו(



אננ46
 יםים חדש סלכיה ף טר אחהו האם טן נאע נחשע רכ של אהיו חיים רן טר כרפטח
 כר הילא1 ר' סר אהריו נאון נחשע ר' רסר כחה נאוו 1-חיי ר' )כר( טר ואחריוונפטר

 לטר נלותא ריש זכא' כן דור וסטכיה מחסיא כטחא לסטיכה וראי' חכס היה לאואחריו נטרתאי ר' כר יעקכ רן טר ואחריו ט'שאל רב כר שלום שר ר' טי יאחריו נאת נטרונאיר'
 טשכם והביא טפריכם ע-(ארץ נלות4ו ריש זכ4שי כן דור שלח טוכ 'וכם ר' שנפטרואחר האי כוליה רכנן טן רהוה ולא הואיל הוה דאורנ נכ אף-על יעקב ר' מר בר טוכ 'וםר'

 ואחר שנים ל סחסיא כטתא ישיכה לר4,ש והיה 'וסף ר' כר אלפיומי נאון סעד'ארכינו

נגשוכרז
 ו4שחאן?סיחקק

 לדולכןו
 וכאף

 זכא' ור%ם'רוו
 לאחיו לנשיא 1

 כטלכורע וכאי כן דוד שנתהוק לפי כידכם עלה ולא נלות ר4יש להימז וכא' כן'אשירהו

 הקכלה בס' וכיכ ספריו כל חכר וכטחבו4ו הנשיא דוד של הט: איטרזבבשכיל
 כשנים ורך טחסיא כמ"א נאון להימזו טרדכי*( כר יעקב כר 'וסף לר' וכא' ף דורוהקים דוס4" 1' וצ'נא רן מזרע יהורת כן שלה סכני 'הודה משהמ! נאון סעד'א שה עודונרזנ
 ולכסוה טחם'א כטתא נ4יון היה יוסף ורכ סעדי4ן ר' טר לנכי היה קטן ותלטידהיה
 יר כדוכתיה קנם נאון יוסף ורן כינירהם שלום ועשו הנשיא דוד עם סעד'א רכינואפייס
 ככן והא השחורה הטרה טן צאון סעד'א רכינו נפטר ואח-כ וכא' כן רוד טה ואח"כשנה

 ספרים כטה שחכר ואהר הקכלה כס' עוד וכתכ ל'פ'רה ותש'ב ים פ ל א דן כשנת שנהחטשים
 כתורז-ז הכופרים ועל הפדוקיס על תשוכות ורהשיכ. לישראל נדולורק טוכות ועשהטוכים
 תינוקות טלסדי רארה שהוא סעד'א ו* והעיר חורה טלבו כדא כלכי חטי4יל טהכםואחר

 סעדיא רבינו דכר' ויתר עפחכם סעד'א רכינו שכא ער וכלוחחז כספרים אורשםטלטד'ם
 לרכ שכתכ כט רוסא ו* אט-ח ועל הנלהג( ספר על כתוכיס הנם ל'שראל שעשהוהטוכות
 הולנת טחסיא טחא ישיכת היתה סעריא רכינו פטירת ו4יד נ.ע יפחק בר הנשיאחסד4יי
 . שכם וטח אלכפרה לסדיטרש נ4יע 'וכף ר' שכרח עדורלה
 והי(ו להרש'בא שכתכ ההתנפלות כנתכ כדרשי אכרהכם כר הפניני ירשה ר הרביכתכ

'  נאוני 4כל ר%נין כוה ספורסם והימזר עךכ כדף ויע-( תיח ס" רהרש-כא כתשוכות-
 ושל סעד,א רכינו הנדיל הנאון הוא שטעכם אלינו שהניע וחנטיהם הראשוניםהספרדיסג(
 זרר יפירה כפש שין אפלנו וטם13 היקרים כחכוריו אחריו הדורמז עיני האיר אשרהפיחוטי
 הדעות והטות הענין כוה רכות וראיות כהערורק הרעחז כו ווכר אטונורק ספר עודהחכסה

 . ע'ש וכו שיוכל טה כל הטושכל אל והנכיאים התוררק טן רכיםולשונוו-ז
 רכעו ענ[ דברע שכמנה כאטרז ל דע יכיופא הנאת אטר או הנאק פירש 4שוי הנאע כ'כ כטו מחם הנאון כפירח2יו טוכקי יל שרואזכע נוקום שכל לב4שר אניוערוך
 רכימ ויאטר חיל כתכ ערום היה והנהש כפסוק התורה על וכ8" ו'ל אלפ'וט' נאוןסעד'א
 כי לוטר נפכצק- לכר כאדם אכם 'צי דעת .של דכחי שאין לנו שהתכרר אחר גאוןסעריא
 והנרה חפני כן שטואל 41 עליו וו"2יכ כשכלם רכר טלאך רק דכדו לא האתת נםהנחש
 . עכ'ר שסואלז( ו* על ור24יכ היה נרול ותכם השקולים השירים כעל הסשרדי שלטה ר'קם

 אחר כפוסכדיתא טלכו אחרים שנים בואה וכאלו בתשומתיו שרירא רכ הנאווס( עיי1כתכ
 אחאי 41 טר כר נאת קיטוי רנ סר לראש היה דוד רנ טר בר נאון האיי רנטר

מ נן "יא וגססא גן'עקג "סי י' נשג ילג נש6( א ח קינ אאמ  ח  *"ישאע נ( . י9 
ח נא " וובת ש' נ( . :ל,סץ א  מ' שממן למע "אן 4"מ" נסןח"ו ס,ץ ס14ן סעי ס"ת לס 
 . י-כ ח-י נ' ,י'מ יו"ס'1 "( . כ." כיכ גשזג1 י"'גן עי' ו( .ג'
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 נאון שרירא ר4 של אכיו אכי כלה ריש שטאל רב סר כר נאון יהודמ ל סר ואחרוגאון

 נז דוד והנשיא נאון קיסמ רכ מר כר נאון הכהן טכשר רכ בר טר לראש היה41שחה1
 ונפטר ישיכות לשחי נחלקו ולפיכך יוסף רכ כר פרק כרהן רב )בר( למר קייכם היהוכאי
 ואחריו נאון פדק כהן רכ ונפטר נאק פדק כהן לרכ רבנן כלהו ואתו נאון טנשר ר4 ברסר
 של אכיו נאון הנניא רכ לראש היה ואהריו כפנאו רכ טר בר נ4"ון פמת ר בר סרהיה
 יוסף רב מר כר הכהן אוזרן רב מר חא,חריו ונפטר וחפי שנים הסשה נאון שריראר'

 ראוי ועה שהוא מזני ולא הוקם עשרו ומפנ' נדול ועשיר פהזר ורףה סרנטדה*( כןה:הן
 . נאון שריר4" רכ 41ישזריו פרק כהן רכ מר כר נהמיא רכ טר ואהריולכך
 שני ימי היו שנרה מאמ כמו ]כי[ יכמם האריך נאון שרירא ו* כי נ( הקכלה נספרוכםץו2

 עפמו סלק ישיכה ראש להיות ראף היה הא" רכ וכט ימים שהאויך וכשראההייו
 רב בר נאון חנניא רב בר נאון שריר4" ר' בר נאון הא" רב והא כם4שו על בנווישב

 מכל יוהר כישראל תורה הרכיץ נאק הא" ורכ כלה ריש שמואל ר4 טר בר נאון'הודאיג(
 ונפטר שנה סיט תייו יםי והיו מכשו עד שטש סטורת התורה דורשי הלכו ולאורוהנאונים
 הנאונים ככל לפניו היה לא וכסוהו שנה ותשפיח אלפים ר' שנת פסח של אחרון י-טבערב
 שאלתאר[ כן ורוככיש ומכני הטלוכדה ס1רע היה דור וטכית ר,נאוניכם סוף וקידהוהוא

 ואריה שולה שהיה הנליונים על חתום חמזטו וראיתי אוזריו שומו נליות וראשיוהנשי4ו,ם
 להיות רפו'הוריו ול4ש יאורה2( סיכי רנלי ועל יהויה מחנה רנל על שהיה כמו עליוחקוק
 שרירא ברב 'שראל פריעי והלשיט אטה בר רנה סורע והא לנאוטתה( חזזרו גלזתראשי
 עתלה טתיה שום להם השאיר ולא להם 4"שר כל ונזו 'שמעאל טלך ותפסכם האייורנ
 ותש-כח אלפים ד' ובשנת סנאונות,( הוסרו ולא שנה מאה ככו והוא אחת ם-דו שרירארב
 שכעים היה ונאעוהם לנ.און האי. היהרנ תשלח אלפים ד' וכשנת לנאון שרירא רנוזה
 היוק וכיט'1 כנאעווק יו דור ודורו שנמ נף הי6" ורב שנה שלשינבם שריראו רכשנדץ
 חבר והוא ונם הכהן חפני בן שמוא2( רב 4"שתו אבי חותנו סחסיא כמתא ישיכהראש
 שמואל ר' ונם עיכ האיי רב פטירוק מקודם שנש י' האיי ר' כימי ונזטר רכיכםספרים

 לכ וכם.ש הסכף ספר הכר תם כ*1 כדף העטור בעל וכט'ש השותפות ספר חבר חפניכן
 הפלוסופיא כתכסת מאד כקי היה הפני כן שטח*ל רכ כי הטראה וכפי 140 כדף ר"טורנעל

 עין בעל הרכ הכיארה אחת בתשובה נאון האיי רכינו עליו כ*כ כי הנוים חכמורשוכספרי
 רנ טר וכשעטת ח*ן[ לפררם נכנסו דרן בדייתא על דורשין אין פ' הנינה כט0ן זיליעקנ

 4"לא נר.אות הללו רגזראוח אין שאשמרים הנויכם כספרי לקרורק שהרם ו'ל גאוןשטואל
 הקיבר" כי סוכרים ואנו וכו'לנביאים

 היכליו להכם ומראה ונפלאות לפדיקים נסים עושה
 כי לך יאטרו דכרים כאוחם הטתעסקים אדם כני שאותם הראה ואם שם עוד וכתכוכף'
 כאטר-ז ורע כ[הבם האכה ולא ו-זשסע לא והמראה ליריעח ישינו ונוה סלולה ררךהיא
 הטתעסקים ב"ותם אלא וקדושה וטהרה וענוה תרימת חטא יראח תמפא ולא לך 'כובוכי

 ערב' כלש'ן אותו שתנר אלאהכאכם אל1אם נספר נא"ון שטואל ר' וכתנ מ"ל ל' דףיו בס" איןאשקר מודים וכ-כ ערני נלשון דיניכם ספר תבר ועוד עכילק( וכתלטודנסשנה
 הקימו ישיכהו כנ. והא" רב פנ(ירת ואחר ( נאעט שרירא רב בתשובה שם עוד וכתבובו'

 שנת,ם ועטד ו-ל האיי רנ כסא על והושיכוהו וכאי נן דור של נט נן נלות ראשלתוקיה
 יהושעי( לר' לם5רר נניו כ' וכרחו וכו' ו4"סרו הטלך ותפסו טלשינים הטלך אל םוהלשינו

 מר נר ת'גות :ס גסמטי ונס *סשם לוה6 בסס'ק נ( . 6' מ*6 נ( . :כזס חיר 5ר6(נ גמ** גינן ט'סח'"(
 ק'*י ""סין ע" ס( . *ע י":, נננוע :מ:פייס סגט"סק סורוע נ' נ:עין, כ6ן י( . כ5ס י':סוח56

 . 5*1 ת-מ ".
 ,דגוא :!-נ ח*נ רינ מסע,ת עצ גסנסס,היו ענמשבפ ח' ס מ.ס ונ,' (( . 45ס ח*מ 6 ק,זו נ. קיג יותסין ג,.1(
 . "סז לע א( . *' י' ת*6 נסס'נ ט6ע יעיי וכנר 6' ".* מם4יק וסי, סס5ג,וע ס"4" מס רם'ג מת' גחפא מגי6 ימחגי ס( . סס4" ת*י 5י6ינ 481ע סיי סעיס ג*י 1' חו5חע עי. ת( .*'ע



 והי41( ישיכה חןאש נלות ראש לחוקיהו אוהב שהיה זיל הנניר שטואל ר' בר הננירר,ו'

 לספ-ד1(נ: נכנסודבניובניו ואחיכ ור,ולירובנים סם אשהםרקסי_-אג(הונש"ה
 ו"לארץ חוק

 פסקוגא%יש.כרההור:חנלות
 ספהןם ארם ספרר ישיבאיץ

 ם יעך:יני :,ש%י %:,%ג י :::וז:,בק::ן ב ר,ולך 'שר,יה ישיבות של
 :ה: זלבמג ו.קוע,", ו ", 1: 1 ""נייינ'יו:ןן ין ,"ךןןש

 חעור טפרנ8( וס' שכחמת טשפטי וס' וטטכר טקח ס' חכר ועור טשטו הפוסקיםשטביאים
 שריייף טפינו וכן אחרימו( וספריככם הקבלה בחכטת בכח ה' קול וס' הקטיערק ס'חכר

 :חך:י 1ענמ,%:,:ג
 ני~יזה: א:: ::::גן:וושי1

 "שו אטר והנאע הר-יף שכתב סקום שבכל עראה בקולות ישסע אשר קול' שטעבקשדה

 ר"שטר רש כ' אלא שטעתתא הנ' ככל ר,לכתא טית ולו מ בפ' הנתח%ת בר,נההשם

 שלשר נפ' יונה 1 ונ-נעינ
 וכן עשר כן אפילו רקטן הרקף מ-ש 1 שאכלוו

 רבינו פסק וכן יל יונה רבינו שם כתב לנאון חזינא והכי עליו מזטמכם טכרמן לטייורע

 נרתש חכסים ב' דעת' לפי היו הזה ברחי ה'ל שכתב מבלהה( שלשלת למגלוראיתי
 "ש%סגרול' ור,ם עיכ נפתל' כח1בט רור כר. סשהמ4

 ק
 חלוקים שיש הטסוהת בעלי

 ליג4:-1).::2ע"'ב :י:הע :יל ":נקיב
 שכתבושי בסית םטט-זי ועליו שרעתיקו כטו רבות פעטים והניה הרכרק שנים ביורקרק
ן " בונמיכתכ,  ת נ,ש מ "ץ,".( י ימי ~סי מי" 

1 חננאלש 1זחושיאל
 יהנ' עטו חי ורנינו חי . ז (ון

 8וו~ו ר1תזב אני ונ"ל לראש והיה למפריםעלה של באלכסנרריא אלחנןכר

ן י פ0ביאיבן פ0יריה  רביוופ*יפו
 יורהר וטריה רבינו רויינו

 רכניכש כ' עור וכתבו לקטויי( וכט"ש ו,פ"יינ( של ותלטירו שטחה רכינו של חבירושהיה

 ין'וקן'ק.עע9'נ'י~"סןנ"שיע"::ג"'בםי:גששב"1,,
 מ ן: 5 %: ;'ץ9.ן-ל, :(~' " 'י ד ל~וויו.י. ןון' .ן'י"ץק, :ן)ן,ג :ן!

 ג%'י::נשא *י"ף')::ג צג'ג :ןננ"שבנוי



 )אל*(אי*
 אלקירואן טרינת אל עלה ומשם הים כחווע ---?ר-ק --...1 .-... -- --

 כקוטוכ4ו וטם-1 כט חננאיש רכימ 4ות ה~יר ושכ:פ לראש הידה מפכם ד,ושערנשט4רץ
 רבינו וש? משה רבינו14ז

 חני
 כקהל שם תרה ידניץ משה והי שכפ אהך והמעש. בנו

 אכירזור כן היר% שטנאש כן יפחק כר יוסף רן ומהם רכיכם תלטייים והעטק-קורטוכה
 גרולרהו וטפני אלהכיכם6( ששטו 'שסעאל לטל ערכי כלשון התלטור כל 4ת פירשוהו"

 4וחר נדול טחר(וקת הקהל ונחלק אביו כסא ע2-! דק'ושכ הרכ חנוך ברכינו כעטוחכטתו
 יכוןא שהיה כעונם ארכם אין כיטיו שאלו 'פחק רכ בר הגרול הנשיא חסד4שי י4פטירת
 וההרימוהו שטנאש כן את נרו ואווכ חנוך רכי הרב עללחלוק

 והי
 שטנאש כן משם

 לרב! שונא שהיה טפני לקבלו רופה היה הא" מ" נאון האיי ר' של ישיבתו ערבספינה
 רלרורן לירי הישיכורז שכאו עד הישיבמז חק כרתו לעיל שנוכרו חכםיכ:ם שר' טפניהנוך

 והלך הנוך ר' הרכ לנרוי יהוש אל'1 יבא ש4ים אליו 'בא שלא הא" ר' לו שלהואלפכ
 הוררה וכן אחת תשוכה כסוף כיאנרמזיונ( כתב ו'ל והרט"בם שם וטת לרמשק שטנאשבן

 כהשובה כתב נאון חנו ח-- כתכ חיר מ כנתיכ 'רחזם רכינו נם עיש הסצררי חנקןרכינו
 פעטים כטה מוכיר כספרו דעטור והרכ קולו להשטיע כרי נבוה כמקום לעטתי יכולשש'פ
 בר משהלרכינו

 חני
 'תוטים 1.ל גאון חנוך כר סחשת לרכינו בתשוכה כתכ ט' כרף שם ונם

 חנע. רכי רקרכ ווה הנזן הספרר' חנוך רכי של כניו שהכם וט" וכף כתוכה לפר%שכאו
 בר הנמד הלו' שמואל רב תלנףריו וטנדולי רבים תלטידיכם וועטיד נישראל. תורההרניץ
 תק'צא ס" כטא-ח רכריו והובאו ניאת הר"ץ וכיכ ?ח-טוכה טק*ק מקטיליא כן היד%יוסף
 גרוליכם טחכטיכם הכם נם שקכלו מעשה ואנשי הוראה וכעלי נדולים טחכמים קכלנווו'ל

 תשע שטהפללים למעשה הלכה שבדור גדול חנוך טר' שקבל הלוי שסואל רב כנוןשלפניהם
 שנה בינג( נאון האיי ר' פטירה קורם ותש.עה אלפים ד' כשנת חנוך הי' ונפטר ע*כ.וכף

 הנו'ל או(ו שחכטים טפני בכל לישיבו-ן וטערב טת-ח קהלות טנחה השיכו לא .כןואע*פ
 הלו' שטואל רב נססך ואת כל ואחרי הארץ בכל התלטוד ופשט רנים תלם'דיםהעסידו
 ובאפריקא הטערכ ובארץ כספרר לישראל טוכות ועשה  ליפש-ה 7( ש'עו ת ו ס י פ ל א ר' כשנתלנניד
 ווכה ו-הרבה ת0-ה והרביץ וכי הקרש עיר %ד ככל ישיכת %ד ובאיסקליא טצריםובארץ
 נביהכם על טוכים וטעשים טוב שם וכתר לויה וכתר נרולה וכתר רזח-ה כתר כתריםלד'

 טטלא והיה בנו הנניר הלוי יהוסף רבי כסאו על %טר ותת'טו אלפים רן בשנתונפטר
 כטבת ס( כ-ט שכה ביום שנהרנ עד פלשת" סרני כו ויקנאו טובמ-ש טרות בכל אכיוטקום
 תורתו לראות רחוקים טארצות הכאים וכל גראנטה וקהל הוא ותת'כרי( אלפים ד'שנת

 שהעם'ר תלטירים וכן העולכם ככל ופשטו ומחמריו ספריו נתפורו פטירתו ולאחרוגרולתו
 השמד יהוררז שכט כס' ום-זוכ עכ'ל פטיוזמו 14חה הדור וטנהיני ספרד רכני היוהם

 הקהל וכל הוא תרונ הלוי יהוסף ו' על עלילה העלילו. נר14נרה הנדולה בעירהחטישי
 מעולם ראה לא מזפארתם והפלחתם בככודם ראה שלא וטי בתים מז*ק אלף על יתראתו

 טפני ורע-חוקיכם הקרוכיכם עליהם והתאכלו חט14 וכיראת כחכטה היו נרולים כיתפארת
 וטצאתי בטקוטו ע'ש וכף היתה ואת ומרה כוס תעכור עליהם נם שמא ט'ראה ונםחשיכותם

 אומרים שישכתוכ
 טסכתו' ס' יודע שהיה ע'ש נאון כלשון טהם אחר כל נקרא הנאעים כי.

 כום סוף היו הם באחרתה כאן המסהם הנאוניכם אלה כל הנה עיכ גא'וו1( תיבתכטנץ
 נאתים וטן כאותו היו כן כטו סביבמז'וה ובכל בככל ק( נאונים שהיו שכשם ורעהנאתים
 קחיים ככבל שהיו ולנאונים ישראל כהם שהיו הטקגטות וכשאר וברוטי וכמערכ וכצרפתכספרד
 בהקרמת הרטיבם וו'ל ק*ש טהן כפ'כ כה-נם שתראה וכטו הככליים הנאונים הפוסקיםאותם

 ק'ס סמ5ו י1ס "*ז( סגסס ע"6 י: י9 0עי' 544ן מ:4כנ כגת מר": סנס י*ו נקרסנס סמ!ן סני "4יס ס""(
 . נ' נ-ס סומ*נס ת:ינמ "נית ע'. נ( . ממ4ס צייימ, פ"עאא רען. יי" ועי' מ76 עי גדי! ס,ריס "1ני 5ן ויע: סנמס*והנ
 "סו'1 נ'( )9נ.1 כיוססי, וג'ס :ג? י"ג נסס*קנ(

 ו0"
 ג:נס מ מ:נ-י ניצ 1"51י מ:"ס1 ונ'1ססין נסק'ק י( . ס'מ

 ס0*ק עי כטנע ס' 11'5 ס*ם ס( . 5מ5טע סגלנ. מ6ו0כ,1 סגגיי 6:י נ5קין( נן ס410 )1י"6 ג!קק 6ס, נ"מס4
 4ע קא* *' נ' ע.5 ס( . מ מעוגע מנל וכיע 4:ורס תדמ: ע" 0 . 4"י'7 ו"ג-מ ש!ס יסש ס0*7 ע" סח"מן נא ס:ס"ס יט סנל 0 עעלע.. עמו5ע :מני* מס "'מ14
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 הם בחכטתם שכם להם ו'עא בו ובנו התלטור חבור אחר שעטרו החכטים כל הידספר

 לטרו ובצרפת ובספרר שנער ובארץ 'שראל בארץ שנטצאו הגאונים אלו ונל גאוניםהנקראים
 למאד ער דרכו עמוקו-ה שדרך לפי ענייניו ובי4שרו תעלומותע לאור והוצ'או התלטורדרך
 וחכטרם גאון  שרירא רב כתב בבר וז"ל נ'ך בסי' ו"ל אלשקאר סה"רם וכתב בטקוטויע'וש

 ואין וראי הוא הכי שאומרים ואע"פ משה את ה' צוה אשר הרבר הוא ופלפוליהטהגאונים
 רבר שום עין החולק וכל גרול או קטן רבר על' לחוש אין טקום באיזוה ראיהטביאים
 עע-( לחלוק שיכול טי ראין ז"ל הר'א"בר וכ"כ ע"כ תורתו ועל ה' על כחולק רבריהסטכל

 עכ'ל בזה והאריך התלטור על כחולק עליו והחולק לרבריו ראיה 'ביא שלא ואפ'לו גאונרברי
 הגאוניס סרר שנתבאר 4וחר טעתה והנה הגאונים בסרר י[באר שרצינו טה נשלםובכן

 הרורות חכטי ושאר והספרשים הפוסקים והם לרורותם הרבנים סרר לבאר נבאלרורותם
 ורור: רורשככל

 והטפישיכם הפומקים והם ר4רכנים טמרוה והנאומם השלה2יהפ'
 הרורות חכמיה2אר

4808108
 נאון יהוראי רב בן גאון חנניא רב בן גאין שר'רא רב בן נאע האיי ר' פט'ית אחר'הנה

 תש"צח אלפים ר' בשנת ונפטר האתים סוף שהיה כלה ריש שטואל ר' טרבן
 פטיררש אחר' וגם נשון האיי רב של אשתו 4יבי הכהן חפני בן  שטואל ר4 ופטירתליצ"
 רבינו פטיררת ואחרי חננאל רבינו של אכיך חושיאלרבינו

 טשה ר' הרכ בן הספררי חני
 נסטכו וה כל אחרי לעיל שכתבתי וכמו הגאונים של אחרון ברוו- היו השליטים אלו ,שכל
 שאהון בן יעקב ברכי נס!ם ורבינו חושיאל רבינו בן חננאל רבינו אלקירואן בטרינתלרכנר
 טאר אוהבו האיי,שהיה מרבינו כן נם נס,כבפ רבינו וקבל הושיאל טרכינו קהלוושניהכם
 רב יך על הנגיר הלוי שטואל ורב 'ר על יד על ספקותיו כל[ בתשובות ספרמז לוושולח
 נסים רבינו אטר כתב קבל ערך הערע. כעל ור,ויב הא,י6( רכ של מימיו שותה היהגסים
 נסים רביצו ש~הו נר' וכו' שאמרו ~בתשכות השונים רבותימ בפירוש' ראיתי רל יעקבה-'
 בפ"ק שכתב הטאת-ות בעל הלוי ורחיא הף מרברי נר' וכן ומפוסקים התוס' שטמאיםנאון

 לטה ז'ל גאון האין רבינו טלפמ ו"ל נס'ם רב לטר בשאלה ונטעא ויל ערכ ל"פ רףדכיצה
 רבינו שזהו ונ"ל ע"ש ונול' ראים אנו הלא ים'ם שני ייה הופסע א"י בני נ, אדבי4ךאמד
 ריום שחרית תפלת בחורת אוטרים שאנו הגרול וירו' וסרר שתקן בבלג( ישוכת ראשנמהם

 וחבר עירוביוג( ס' ביאור יר טנתיבת ונטצא רחב ביחור מסנתות שצת ביאר והואהכפורי'
 וחבר שפר'שי ע"ר התלמור כל פירעו חננאל ורבינו הלכותד( קצת לבאר סתרים סג'לתג'ב
 גכדן תטיר הפוסקים ושאר התוס' אותו שטביאים תראה וכן התלטור כל על הלכףפסק'

 בסה והרי"בש וגם התורה על פי. עשה שר'ח כתב תש"נח ס4 בתשובותיו והרש*באספההס
 צ"א ס" כתשובותיו טרמגברק טה"רם וכתכ שלוס( התורה בפירושי כחב ו'ל ור*ה כחבקל4א
 שהרי ר"ח רקאטר גאון רבינו הוא טאן ותטהני שם שכ"כ גאין הא" טרב תלמיד היהשל,ץ
 סוחרי' בקירואו היהשהיו גרול עשיר שר"ח ואטרוו( .ע"שו( וכו' האי' רב 5פני שלטר 16גלוי
 דףן3רץ טותו אחר זריבים אלפים עשרה והניח בנורם ט' לו והיו לכיסו טלא' טטיליןרכים

 שאהון בן יעקב רביגו בן נסים ורבינו חושיאל רבינו בן חצנאל רבינו ושל רבנים שלשהדורטשל
 כתבתיח( וכבר ברבנות הא' הרור הוא ניקטליא בן הלוי יוסף בר הנגיר הלוי שטואלורבינו

 גטיס ר' *ו1יומ ש' נני יטינ* ר6ט מימיו סיס % גמיס י' נ( . 6' ץס"כ כ' ץס"ד יומסין 6' מ"י סס"ץ "(,
 *'י נכ, ושרונץ סנ* נרנ,* מ' סיומ מז%יס סתימוי מגעו4 ממ*ס ס,ול6 וס יי'16יו גז . 41 י'מ סעיס'

 . 1גי' נ'ס סעדס גסש ל' *וייוח ע" י( . *5"6 ח'ס ין""ג מ"* *י' צסיפיטס מפ*דצ וסגגו נ%4עגע5%ס*'
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 והובאו גיאת בן הר"ץ שכיכ חנוך טרבינו רשלבהד היה ג"כ הנגיר הלוי שטואלשרב
 שקבלו טעשה ואנש. הח-אה ובעלי גרולים טחכטיכם קבלנו וז'ל תקן9א ס" בטא"חרבריו
 הלכה שברה- גרול חנוך טרב שקבל יוי שטואל רכ כנון שלפניהם נרול'ם טחככהם הםגם

 חטשרץ שכם וה,ו בספרד התלטוד כח חזר הזה ובזטן6( ע'כ וכף ט' שטתפלל"לטעשה
 ואלו אחרת טארץ באו ושנים להם קרוב ושלישי ספרד'ם שנ'ם 'עחק כלכם ושטותרבנ'ם
 הרב גיאת בן יאורה בר יצהק ר' רהיינו והר.יאג ברוך ברן יעחק ר' הממרריכם שגיםהם

 הירה והוא קורסוב~ש טק'ק אלבאליא בן ברוך בר יעקב ר' גר 'עחק ור' אליסנהטטדינת
 הרוכלים קופת שמו וקרא גרול ספר חבר והוא הקבלה ספר בעל הדאיבר ול אטו אביזקנו
 בס, שכם וכמ"ש ל'שר~יל גדולןת טובות ועשה טאר הרכה שבתלטור קשות טהלכמ:ופי'

 נ( אליסנה טרינת טנדולי מאת בן הרכ יהורה כר יעחק ור' בעניינו טעט והאריךהקבלוז
 בנו יוסף ורכי שטו4של רב השנים והנגירים טיטיו חכטה ורורש חורה אוהב היה היאגם
 יצחק לר' בנו עוריא ר' ברח הנגירג( יהוסף ר' על גזרה וכשנגזרה אותו וטכברים ט3שאיםהיו
 אליסנה קהל על לראש  לה1ימו  ור1ה ונישאו  וכברו אבומיו חסר  הרב  ווכר  גיאת  בן  הרבוה

 יהורה בר יעחק לן ונסמך הלוי עזריא ר' ונפטר וכו' נער עורנו והוא ספרר קהלותושאר
 פייטנ היה חכמתו ועל תמ-הו על טוספ זה ניאת בן הרב יהורה בר יצהק ור' וכו'ברבנות
 היה תלמיריו וטגרולי גרולים תלטירים והעטיד הרבה תורה והרביץ יונית בחכט, ויורעגרול
 קורטובה בר"נות ונסטך שטים וירא גרול ופייטן גןול חכם סהל בן יעקכ בר הר'ין 'וסףר'

 גיול חכם ס( עריק בן צריק גר יוסי רבי ברק- ברבי יצחק ר' וטתלטידי שנה יא ישראל אתושפט
 ו'ל הרמ"בם והזכירו שנה י"א ישראל את ושפט קורטוכה בריינות ונסטך שטים ויראופייטן

 ער אוחכם ושפט שמם וישכ ראניא יטרינת טברגלונאי( בא ברגלוני אל ראובן בר'יצחק רבי הנא הנו"ל טהערבנים והר' ע"ש: י"ל תכת, זן שטואל להרב ששלח באגרתכאגרותד(
 תיבות בראש, אביו ה2ם שסו כתוב ושם הטפות כל על אזהרות וחבר פייטן והיה טותויום
 בן יעקכ בר' יעחק רבינו דהיינו הר"יף טכלם גרול הה' ועוד כתובות טט' בפרק.ם פ"וחבר
 שנשאלה שאלה ו,ל אק"יר סי' בתשובותיו הרש"בא שהביא הר"יף בתשובת טוכח וכן ר"חשל- תלט'רו היה וגכם יעקב מר' נסים רבינו טהרכ קכל שהר"'ף ורע חטאד קלעת טןאלפםי
 מ1-אינו טפני לא או הכרוה האררכתא עם עריך אם רבינו הטורה יורנו ז"ל אלמסי הרבלפנ'
 וכו4 ו"ל רבינו שפירשו כטו ה,א האררכתא והשיב וכו' הוא כך הרין סרר שאטר זיללר"ח
 וקס"ג ע"ב קם"ב דף חבית פ' בשבת חננאל לדבינו מביא הגרל בחבורו ז'ל הר"'ף וכןע"ש
 הגיר ע"ש קט"ו רף האוטנים את  השוכר פ' כסוף וגם ל'א פ"ו דף הוהב פי בריש נגםע"א

 עצטו הפי' והו* פר"ת תום' כותבין רבנן לה ומפרשי הריק1 ש4לומר טקוטות בק9תר~ייתי
 י רבנןס בשכם הר"יףשכתב
 ג'את הרי"ן חלם'ד היה הרי"ף כי רברכות פ'ב בסוף שכתב ז"ל עוז טגרל להרב ראיתייןי
 ג'את ן' ור"יץ הגאונים טיטי טוסכם ופי' ערק- ותלטור קכלה דברי נניח לא שם שלכ1

 ע"ש תלמירו טשה ורבינו תלם'רו טיגאש ו' הלו' יוסף ורבינו תלטה-ו אלפסי 'צהקורבינו
 רבווקיו בשטת ועטר פסק ז"ל ור"ם וכו' 4שוטר ואני "ט שכיהרק טה' ח' שרק ברישוכ'כ
 רבו טיגאש ו' הלוי יוסף רבינו ותלטירו אלפס ר'י ותלטידו גיאת ו' יהח-ה בר יצחקרבינו
 בשומ כן לוטר יתכן ולא ע"כ רבו בלשון לוטר ארם שחייג עשה ויפה ז"ל טשה רבינושל
 גי4שת בן הר"י ששגיהככם הקבלה ובס' התלטור בטבוא נתוב שבא שכתמנו מה כפיפנים

 . נ' י' ע"! ג( . ומ' רנ'ה 5הלו'סי וכו' י6שאן רינ!ימעוע די6 ע" נ( . 6' קס"נ נ' קנ"ו יוחס,ן 6' 44י סס"ק6(
 5ן'5 *וס סנין 5חען קגיו 1ונן 5זס' מ"ע עי' סשימימס "נ5 ססד7 מ!ת :,נ"ת ע! ו( . דמ'ע יימיו ונל ס( 6'. ט"וד(

 . כ' י,שיס י"ח יע:17ת ".' 1( , כ"ג סיגרס ס"יי ר' יע5י,ת 04 ון" , "סנס מ*רן ג"ו 'נסקיס מס'ססנ'ס
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 וכתבו מאה ף סהר"י 'ותר גדול היה עוהו"יף טשכם טוכח ואדרבא חבירים היו אלפסוהר"י
 תת'טח אלפים ד' בספרר,בשנת ונכנם סשמ וברח לטלכות 5הר"יף שם6(.שהלשינוהועור
 שם ועטר קורטובא 5טד'נת ונכנמ שרחטיקש בן טאיר בר' הנשי~ש יוסף רבי ונשאוובברו
 אלפיכם רי שנת בניסן ינמטר טותו יוכם ער שם ועטד אליסנה 5טרינח הלך ואיחכמעט
 הלכות וחבר העולמ בכ5 טבעו ויצא רבים ת5טידים העטיד והוא טעה צ' כבן והוא ת'סגרת
 וכתב הקבלה בם' הרא"בר כ"כ בחכטה כסוהו נטצ~ש 5א האיי ר' וטימי קטן תלטודכטו

 5תכר אדם כן שי5אה התוספורת כעל יעהק רבינו עליו שאסר לדרך עירה' ס'כהקדטת
 טטאורות סביוניטה טדפום הר"ף ספרי ובסוף עליו שורה היתה ששכינה זולתי כטוהוחבור
 שבת ביום ו"ל ארמפאסי יצחק רבינו אריאל גולת ראש הגרול הרב הקרש ארון נגנזכתוב
 ס' בסוף וראיתי ליע" תת"סג אלפיכבם דן שנרה אלימנה כעיר א"רנ( לירח 'וםייא
 שנחקקו חרוזים ה' יש והר"'ף ס' שבסוף שם שכתב וספדשיוג( הרייף בהגהות תטיםדרך
 החרוזים אלו ואחר עור וכתב ור' מ חרוז בין אחד חרוו 'וחסר ששח להיות וצריכים קברועל
 . הישישים וטחכים . הקרושים ואלוף . רואשים דאש וה נקכרל נקכר הלשון זה כתוכהיה
 . ופלאו העולם יחיר . והטומת האות . הקצפית הנזר . . הקרשים וקרש . חרשיםזחכם
 הרב . הטדינות בכל הולך ושטעו . הבינות סקור . )התורמ הר טבואון ער שסשטכהרת
 ה~ריק . עפעפינו ואור . נשפנו כוכב . זיוח,אפינו אלופנו . וטגרול עוז טחסה .הגדול
 . קרושו אל נכסף נ"ע. ז'ל אלפאסי ~כהן[ יצחק ר' הרב לפניו היה לא כטוהו אשרהעני1.
 חת"סג אלפים ר' שנ' אייר7( לירח יטי; עשרה בשכת שלישי יום נפשו אלהים אלושבה
 שחקים קררו 'ום וערפל ענן יום ו~שפילה חשך 'יום צרה 'ום ההיש היום עברה יוםליצי'

 עלו-ז נבהלו ישראל וכל התקלקלו והנבעות אפלו הכוכביכם כסותם הושרה ושקוארותכם
 כשכבם גדול ושכם טהלל'ם טרמבוש  ליבש ימים חטבע זקן עליונוע לטנוחה עליונהלישיבה
 שדי ובצרם . טגורו יהיה עליון בסתר והטלאכים השרפים בין טהלכים לו לתתהגרוליג1
 לגה-לו יעטור תשיהו דהיא ובהקיצו . טבטחו תהא תורתו נכוחו ילך השכינה וזיו נכוחוישכ
 הטשוררים )הטרברים( ראש הלוי יהורה ר' והרב כ"ר גבולו דרך 'עלו-ק ובולו ביתובבני1
 בך ה~של טלאכי כ' * רעלשו לך סיני כיום הרים . שח-ות ו-הג' ~עלו קברו על חקקז'ל
 לעטור נכונים כח עצרו לא . חבשו לך כתריה וצבי לבך בלוחות תוו-דה ויכתבו .פגשו

 : דרשו טטך תבונותלול'

 ל.1חסק עו!ם נימ71 "ננ נ' קכ"" 1ני1חמין "' מ"ה נסס"ק נ"ה נ( . "' קס"כ נ' קכ"מ '1ממין "' מ"ס מס"ק"(
 1כ"כ נ( . 11' נ' הנהס 1ש' ה.טעהס נס"הק !סניהס שנ71מנה מס1ב:ה ונירמ6 תה"סנ לזרן ל7ה ונסקזמת "'(קס"נ
 !עי! :סרי ישר 1!" מתח!פיס זגייס סמני6 נעג1ר הממגר ען סיינ כ' '1"7 חי6 נ:ה-נ י( . 7' הנ?ס 1עי'כ,"ז
 נ:נת "ייר י"6 סיה !" תתס"נ נס' :סרי יכ1נ1 !6. :ניהס ונ"מת ""ר י1"7 נ' ני1ם 1כ"ן 6'יר י"6 :נת ני1סכהכ

"!1 
 מ"ת מ"נ "ני,יען "'ייי לריו*שלע"13 1נרין  6נני עי' .  נמן וס61 מ'ין י1"7 ע-נ מי' ח"6  ינתס"3ן נ' נ,1ס ",.ר,741
 . נ' ס' ה.6 סס"נ ע" ו( ן נ' מ"ס כ( . ר"י? מ"י כ"מוטי'
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 בעל וכתב ע"כ פריגה-ם רבי בספר כתוב כאשר ולא רהחולץ בירושלטי פסק וכן שםונ"נ

 ווהוא חאיוג יהורה ר' הנקר' פאסי רור בר יהורה ר' היה הזה שברור הקבלהשלשלרש
 אותוהרא'בע ומביא הגולה"( בכל בה-יגאחר-שנשכח על הקרש לשון שהעטיר הא'המרקרק
 רע כתב וכו' הטרוץ לקלים לא כי השטש תחת וראה שבתי בפסוק קהלת וכפ"בפירהם'ו
 כאש' אה"וי אותיות אם כי ונערר ונוסף ומובלע ומתחלף טתהפך אות הקרש בלשון לךשאין
 טמאיכם וגם האביונה ותפר בפ' הזכירו וגם רל הרקרק בעל רור בר' יהורוק רביפירש
 אל'ו קול לו קול פי' טהו ששאלוהו טה על ו"ל הר"ן גם בספריהם רהטרקרקיכם נלאותו
 והן מ הנשיטה אותיו' כי יל חאיוג 'הורה י' והוא ברקרוק האן השר הוריענו כברכתב
 נסברור צ"נ סי' בתשובותיו ז'ל אלאשקאר טה"רם וכטיש וכו' הנשיטה_ אוחיות ונקראואו"י

 וב' רביכם בטקוטורץ הרא"בע שמזכיר הספרר' הטרקרק ננ14ח בן טרינום ר' היהההוא
 על'ו והזהירונו קדטונו ואטנם וז"ל טכלול לספר בהקדטתו רדיק הזכירננם נ( אלוטדקדקים
 יהוררה ר' חחכם הלשוזג( וטישב' היצורים וראש לפנ,נו היו אשר החכם'ם נתיבתווהורונו
 מפרים ב' ויחבר בלשונותם ונשחת אנשי* בפ' מעוות ההוא בזטן טצאו חיוג הטכונהמאסי
 עודוח עינים פוקחי לטוד'ם לשון נוחני. הכפל בעל' וספר הרפיון בעל' ספר נספיריםמאיים
 ספרי' לכתוב לבו טלאו אשר יונה רב' הח' החזיק ואחריו צחות לרבר תטהר עלג'םולשון
 עכ"ל וכו' אנחנו רא,נו טאשר לפניו משר כל על ובענינו הלשון ברקרוק גלהאריךרביכם
 שום רבו יקר בר 'עקב רבינו של רבו היה זה יונה שרבינו הקכלו-הד( שלשלת בעל~כתב

 הרא"בע גרולוטביאו וטשורר מרקרק ניקטל" בן הכהן משה יבינו היה ההוא ברו וגםרש"י
 גבירועם בן יהורה בן שלטוה רי הרב היה ההו4ש בהור בכם רבים בטקומוה בפירושיוז"ל

 ומשורר ומדקדק אלה' ופילוסוף התכונה כחכמת מאד כקי ותוכן גדול חכם סרקסטאממד'נת
 שטו רטו האזהרות ובתחלת שחבר ואזהרו' טלכות טכתר הנפלאה חכטתו שנראה כטונפלא
 . רטנה ה"אל ירא . נ"ענה למ4ור ה"יה . מ"ענה ל.בי ש"מה- . באוטרו אניוושם

 רכינם פיוטים כמה עור חכר זו-ה על ונוסף . כן.יהודה שלטה ר"ת . ה'.שריםר"כריו
 יאורה ה"ר בל'הק והעתיקו ס( תת"ה פים ל .א ר' שנת ערב כלשון הנפש טרו' תקון ס' חברועור
 שתוגר ו-קרה- טחכטי שקבל חקבלה שלשלו( בעל וכתב תתק'כז אלפ,ם ר' שנת תבוןז'

 פג'ה חנטה והתאנה אחת תאנה אצל שלו בגן וקכרו והרגו חכטתו טרוב קנאו-ה לבשאחר
 . התאנה על התונר את ויתלו הטלה וצוה וכו' ויפים גרוליכם תאנים ועשה ומנהקורם
 הרקרוק על שכתב מאזנים בס' ו"ל הרא"בע שכתב רברים קצת כאן להעתיק יאיתיורץנה
 הגאון הקיש לשון וקני  שמות ואלה . י( וו"ל הגרולים הטרקיקים שטות שם שטזכירטפני
 וספר האט1ן ספר אגר טקונבם בכל הטרברים ראש טפיתום שבא אלמיו"םי סעריארבינו
 ח' הלשון ברקרוק תקן הו14 נכם שטו 'דענו לא 'רושל(טי וחכם עחוח וספר עבריתלשון
 וערב עבר טלמשון טעורב ספר עשו-ה הבכלי תמים בן ארונים ור' יקרים כמפיריםספרים
 בו לנהוג ור4שוי ואם אב שטו וקרא היחם ספר תאה"רח,ותב טטרינת קריש בן 'הורחור'
 ור' נכוחיכנם דבריכם בו ויטצ4שו טחנרת ס' חבר הוא גם ספרדי סרוק כן מנחם ורןככזד
 בר יהורה ור' נכוחים רברים טשיב הו~י גם פאם טמרינת הטערבי לברט בן הלו'ארונים
 טחשבו' חח2בי כל על רב הלשון חרשי חכם גרול חכם חיונ הנקרא פאם מטרינת המערבירוד

 אלה והילד'ם הרקחה וס' הנקוד וס' הכפל וס' הנוח ס' והם ספרים ר' הולירהומחשכתו
 חכטדה טלא הטאסף ספר אסף גאון האיי רב וארונינו חכטה האלה" בהםארבעתם.נתן

 ספר והשביעי שבעה מפרים השלים קורר"ובא מטרעת ננאח בן הרופא יונה ורן יופיוכליל
 ול4ו שקולה שירה מחכרת ארג מאומקה טטרינת גכירול כן ור.ש מחמרים וכלוהשרשים

 . קונס' נל' נ"י ומ":י' סמומס נ( . ,עו"5י  דייימ  ומסמדמ  ומ' ניימיעגינ עי' נ( . נ' מ'1 סס"ק 1:5(*(
 סס' נ:עד ס( . ג' 5""ד(

 רסו"
 מד'נס" 1' י'ו"ס 1'

 דוקעט ק"' מ": ,ד"ס כן 4"5 כ"ן נס "51' מת"מח נהונ
 . מ"ן ח"י 5ר""ג ומ"ע דם'ח ד' 5"ס4'ג גע'ד כ"' דמ'מת ו!ע1מתס י'"1 ס*ינן"1 דע5. י'" ,י;מ"1  '1"1עסיעג"'5ען

 . סדחו1 5דיס סיניון 1מחנית :'"ד סג14ן סקדמת 41"ו(
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 העשר ספר חקק קור"ובא מטדינת הנניר שטיא5 ורב חרוז'כם ת' והיא טחירה כסף'שקל
 ניקטליא בן הנק' ס?רדי הכהן טשה ור* כתטצו לטעלה ואין הנזכרים המפרים טבל נדולוהוא

 הוא גכם הקדטונים ידעוכם לא ענייניכם הוסיף נם הדקרוק ספרי ביאר קורטובאסטדינת
 נר[וה הוא נכם נראנטה טטדינת ספררי הגר בן הדיין דוד זרבי ונקבות זכריכם ס'חבר

 טטרינת ספרדי בלעככם בן הנקרא יהודה ור' הטלכיכם ס' וחבר לבו עליו ונטלךאליהכבם
 עשדה טוליטולה טטדינת ספררי ישוש בן הנקרא יפחק ה-' קטנים ספרים אסףטוליטולה

 וכל הטמתח ספר תקן סרקסטא טמדינת ספררי אלתבאן בן הנקרא 15י ורבי הערופיםספר
 . ע"כל והאנרון והשקיה טהטחברות לבד ההנריאים בר[שין הם המפריםא5ה
 הבושם ערונת ספר וחבר יונית בחככף ובקי וטשורר גדול חכם עזראנ( ז' בר"עקב טשהורן שרקית'קאש6( בן הנשיא טאיר בר הנשיא אוהב ר; היו לעיל הנזכרים רע-בנים של ההוא בדח-נם
 איש קלוניםום רבינו ונם טפויאהד( טשה רבינו וגם הזה בזטן היה טרוטיג( חננאל רבינוונם

 ההוא בוטן ונם הנשה ניר פ' סוף בטררכי כדטוכח יקר כר יעקב רבינו בומן וה'הרומימ(
 אשה נשא ולא שנה טמאה יותר שחיה ואטרו החכטות בכל חכם הישראל' יעחק רביהיה

 'פחק שר' כרהכ ז"ל תבון אבן שטאל רבי להרב שכתב ב~שגרת באנרית'וי( ז"לוהרטיבם
 ההא בדור נכ[ . ע"ש היסודות וספר הנבולים ס' שחכר עוד וכתב רופא היההישראלי

 בר' יעקב רבינו היינו הוקן טורי רש"י וכשאוטר יקר ברן יעקב רבינו רש"י של רבות'והיו
 קפ4ר סי' התרוטה בס' וכ'כ הלויו( יהודה בר יעחק רבינו רבו היה ונם הזקן רבו שהיהיקר
 יהה-ה בר ימחק רבינו וטרי הזקן טורי אטר כך ע"ב נ"ט רף הניזקין פ' בניטין רש"יוב"כ
 ל-ה דף כסוכדה וכן וכו' משטו שטעתי הלף ר"י טורי טתלטידי אכל עטרם ר' סידרוכן
 שכם יכתבו וכו' טפרש היה הלו' יעחק רבינו ~שבל 'עקב רבינו הזקן מורי ז'ל פר'ש'ע"ב

 בערקי פי' הגולה טאור נרשום רכינו ובשם הדבור בסוף בזכותו נטלה המתחיל בדבורהתום'
 ושאלתי לידי כא טעשה רש"י כתכ עיכ מ'ו דף וכמולין הלוי יהודה כר יצהק רכינוכפ"
 נ"ד רף בהסה במה פ' בשבת כתבו והתום' לאכול לי והתירה יקר בר' יעקכ רבינו פיאת
 ר* שהרב ונר~שה רבו אליעזר טר' ששטע שלטה רבינו בשם שטו~ש5 רבינו קבל כךע"ב
 וכתב רש" של רבו יקר בר 'עקב ו" הרב של אחיו הוא הפומקים שטביאים יקרח( כריהודה

 אני חטיה בירושלטי שאטרו טה לך לפרש אטרת ואשר וז"ל תק"כנ סי' בתשובההרש"בא
 'אודה ר' הנדול הרב ולפירושו 5טקרא ~שב לכם יש ואחם 'רושלטי בפי' שואלני אתהבטה
 הירושלטי פ" שהוא טדבריו וטשטע וכו' בו ובקי רג'5 אותך רואה שאני ועור 1'ל יקרבר'

 הקדש ארון לפני בזקנו טכבד שהיה יקר בר יעקב ברבי מעשה קכ,ח פי' חסיד'ם בם'וכתוב
 הכם 1ני אני ואמר טנעליו חולק אז השלטון לפני או הטלך לפני ה~כים הקהיםוכשהיו
 אחריו. הקהל נהגו וכן בשלי ואני בשלהם הם נטפא ובתחנונים כרחטים ואני שלהםבנסף
 תקנות כטה תקן והו"ו פרפתי הגולה טאור נרשום רבינו רהיינו רנ"טה היה ההוא בזטןננם

 'עחק בר שטשון. רבינו כ' הקבקוהס( שלשלת בעד[ וכתב ישראל בכר[ ונתפשטוטובורק
 ספר בער[ הכהן ירהודוה רבינו ה' לקדושרש הנהרניכם ראש הגדור[ יהודהורבינו
 וכן שכם שנרהב פ"א דטפמג~ש בטרדכי נר~שה וכן נרשוכם רבינו רהלטירי היודמרינין
 'הודה כר 'עהק רב' וכן נרשוככ1 רכינו לפנ' הכהן יהודה רבינו שכתב הדינים בס'מצאתי
  ~שלאשק~שך טהירכם בתט~ז ועי') וטפוה חטץ טה' פיח בה'גם כנראדש טרמטהקבר[
 תשוברה לידי אנוה והש"'ת וז"ל רל"ד סי' זאב בנים'ן בם' ון*אותו , ול'אס נ"חמי'
 יהודה רכינו טרנא כשמ קלוניטוס כר יהודה רכינו אכא טרי אטר וכו' הנדון על שייךאהת

 רבינו בן והזקנ קלוניטום רבינו אביו בשכם ש~שטר החסיד שטו~של ר' אביו בשםהחסיד

 . מהיוהק: ג' ק:"ח ונ'ו"מ'ן :יתמ'קס כ' ק"3 ונט"מין נ' מ"1 ומס 6' ו' וע"5 סרתמיקמ נים 6' מ:ס נמס"ק6(
 גתן י' מו!דות ע" ו( . ח' סיניס י"ח מו!דות ע" ג( . יס"" ורשיו דוקעם 5ס"' ע,ר6 :ן מ:ס ס' ש'ב(

 ונ"י ס( . כ"1 סנסס *' '"1 וע'3 מ'6סעיס
 מ'. סנסס ע"נ וק יץ ש' 1( . נ' י"ג וע34 6' ט"1 ו( . נ' ט'

 16' נ"ח ותג" גימ מ" 436:קי י"מ וו'3 י( . ו:3"3 סמטון 1' *,ה4 ושס 4' מ"* ש( . י ,ו"י ""4 ססינמ(
 . 5"6 נמ" :תנ גוח וג'וי* עיג י;"מס :! ת!מ'ד, 'סוךם ד' ממגר ד'ג'ן נם' וה נעג"ן והיונתסש"!ס
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 הטה הח"ם כארץ אשר לשרחם'ם ושאלו מילה כרית השנה כראש בטגנעא שאירעיצחק6(
 ראש הגרול יהורה ~רבינו הדיניו בעל הכהן יהורה ורבינו 'צחקי בן שלמה ורבינו גרשוםרבינו

 . התורהנ( קריאת אחר רהנער את לטול כלם והודו הקרושה הישיבה בני ושארהנהרג'ם
 רבים בטקוטות התורה בפי' רש"י ומביאו מנרבונה הררש17 משה ף היה ההוא בזמןנם

 שלמה רבינו היה ההוא בזמן וגם הררשן משה ר' של ט'סורו טובים חרושין כמהשאוטר
 ב( פי' ב' היטים דברי בפי' רש"י וטביאו הררשן משה ר' של אחותו כן ממנטוולא לויבר

 וכן הערעי בעל נתן ר' של רבו היה הררשן כה2ה ור' עושד( רן בנות מן אשה בןכפסוק
 נרבונא משי הררשן טשה מרי קכלתי ואני וכו' ז'ל פריח כתב נגר בערך בספרו כךמוכח
 מפרש היה נרבונא מן אבון בר משה בר יעקב בג סשה ור/ ם-(ן פרקר ובערך וכף.כך

 פר'ח וה כתב קצר בערך וכן הדרשן משה טר' קבלנו כד כתכ צרק בערך נם וכו'אפור'א
 משכם טשטע ע'ב סיב רף חריק ובעוך וסו' בקצרה לנו שנה מנרבונא הררשן משה411
 נפש חלוקת לן אט' ועור וכו' ז"ל טרשון ורב' פר"ח שכם שכ"כ מרג'מה תלם'ד היהשגם

 לאביו מזכיר הף גרשומ'ובעדך רבינו פירש יה כתב ע'ב ל' רף גב בערך ונם וכו'שמתחלק
 רניאל הר' לאחיו ממא ונם תולעת קפא פר"ח וכן ת~עת קפא פ" יחיאל רבינו ואכינושכתב
 איתיאל בר' משה בר' טשולם ר פי' זה כתב האן דל ובערך ס( מקומות בכטה בספרושם
 נרסן רן בס' זה כל עיש קל%,מוסו( ברן טשולם לרב,נו מביא סער ובעקי מגנצאמעיר
 רשיי של רבותיו נפטרו תת"ל 4לפים ף שכשנת יוחסיף( ס' בעל דכר(ב . הערדילבעל
 וכפי צרפתי ורג.טה נבירול בן שלטדק ור' לויה סק אשר בר י9חק 1ר3י  יקק בר יעקברן
 רבו הירה נלא[ ע[ויה סגן 44שר בר יצחק שרביני נרארק בסטיך לע'ל שכרקבתיטה
 בר יצחק רבינו שגכבט ו~שפשר לחו-ז סנן ה6י 'רקורו-ק בר יצחק רבינו אל~ו רשיישל
 משה רבי תלם'רי ומגרולי יוחסין בס' עוד ובתב ג"כח( רש.י של רבו היה לויה סגןאשר
 והגדול יצחק ר' של אחיו בן לוי ור' טרן0( בן יוסף כר טשה ורן העניו משה י'הררשן
 האשכול ספר חבר והוא ב"ד אב הרב ר.ל הרא"בד הנקרא וצחק בר אברהכם ר'שבכלם
 בעל טלניל יצחק בר הלוי זרחיא רב רה"נו והר"וה הקכלהי( בחכמת הברית ס' חכרועור

 אביו עליו שהעיר ובמו שנה י"6 בן היה והו4ש ספריו בכ2[ הר"ף על שהשיגהטאורורן
 של מתלמיריו וגם ה*בא"( ס' חכר הוא וגם אביו שעשה בחרוו" הרי"ף ספר בתחלתעש
 בר שטואל והר' משהינ( בר שמואל והר' 'עקכ בר בח2ולם רבי הרכ היו הררשן כה2הר'
 מכ היה הזה ובוטן שלמה והר' ד7ריד( בר הכהן יונהן ו4 זהרב יהורהיג( בר משה והר'דור

 אורהו טביאיכם והתוספמ( העתיכם ס' שחכר מברצלונא ברזלי בר יהורה ר' הרכהנשי~4
 מברצל1א ברולי בר יהיה ר' הרב שחב. העתים בס' וראיתי שם שכתבו פיב סוףכברכות
 וגם ארר של וככלה אלול של בכלה עליהם השמ,ם טן יורד אש של עטך שהיהששמע
 כר2:% פסקו ברולי בר יהודה ר4 והר' אלפס ורב כתבו ק"ר דף תפילז המוציא פ'בעירובין

 ברצלוני אל הנשיא הרב הוא ברולי בר יהורה ר4 שוה ז"ל ש( הקבלה שלשלת בעל וכושכ וכון'
 סי/קנ.ג-והרבדב* הרשיבא בתשף וכיכ 1'טו( סי' הרשכ"ץ של בשאלות ושכ"כהנדבפוסקים

 בפ"גדד"ה יל הר.ן וכ"כ ז"ל אבוריהם בס' וכ"כ וכו' כתב ז"ל בר2לני בר'ברזי-4'הורה
 ויה בר"ה צרקתך אומרים שאין כתב ז"ל אלברגילוני ברזל' בר יאורה חהר' ע"ב ש"ררף
 ובפרנךת משמו וחרחדם רברים כמה מביא ז'ל הטורים בעל והר" ובו' עשבת להית(שחל

 הית המאורות בעל הלוי ורהיא ורבינו פלאטק( יוסף י הרב ה'ה )הזה בוטן נכ(בטח"הם.

 יזי4~.ל5
 שק  5כח1 נ'ט עי' ו(  4ן'סדי ס'ס """ וקניס ועסדע נ' סעדס גמן ד' מו"מ יי, נ( . נ,

 כסוסטו4ע 1ונן 1?"' וג' כ' סינרס נמן ר' מויזומ ש' ס( . סמ"ס 1ונן !סק' מ"ע וש' 5"6 ז' זס"6 מנ'"1 וגס י( .1*5ן זן."
 זז פירטט !ס"' ,ויען דער ג'ג:יכטע 1ור 1"ורק,נזען נסגק, סם"ס 11:ן !סמ' למ עי' ו( . '"ק מ"כ ר'נ מסעומ1ג5
 עו' ע'6 וס ז1 5יני! גס טעס ונוס !מעיימס סמיע גמו סמקנר טעס נ"ן מ( . "' ק"5 1( . נ' י"1 וע"5ט'

 וסו6 י6( . ס"1 4ינ 5ר"6נ נמיע 1ינן סק' ש' י( . נ' 4ג ע"5 ט( . סי"1 1ונן !סת' ומ'ע "' יו"ד מ'6ססיג
 *ימ וי  סדרסן י"? סופ"יי כ'1 וילו,ס  !יר4'כד 4ד'!  4יס"ן סי4ת  ט4פו כפני ונס יסריס  סופס  כיוכןניפט

 1ונן ש' יב( . סירסן 50 6תיס מ4!מ?יס 'ו"סין ס' ע"פ נסמו7 מ"ם ע! 5תמוס ים ונוס .סמג'ס מטירבפבו6ר
 י,*י. סגסס ג' ע"3"4נ יז( . ע*מ סי' יע'ס ממיס וש' ס4ב מ"נ 5ר""ג מ"ע 1ונו יג( יו"ר. 4'נ סג"5גסומ*ע

 ס"4. סתו6 ,נד4ס ני!6מ נן מ' ס,' זומס ,נממיס ס*מ מ"כ 5ר"'ג ל"ע 4ונן ק( ט"ו. 5"5 טו( כ'. !*מטו(
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8 ש5 .8  ההת5 כרור גכם . ע'ש כ'ט שער התרוטף בעל בס' בם"ש וספקוו( שעלורק סטנושיאל
 טטרויש יעחק )החסיר( רל החסוד הרב בן יצחקי )בן( שלטה רבינו דהחנו ע-ה רש"יהיה
 ונם פה שבעל תורה הן שבכתב תח-ה הן סוף וער מראש כולה התורה כל שפירשצרפתי
 וראש ארון נקרא והוא טאתו4( לשואלים שהשיב תשובות ורובה טרינין הפררס ספרכתב

 בין התה-ה בפרושי סאר חכטתו וטעלרן תורתו אור שגרי(ה ספני מקום בכלהטפרשים
 %פ ישראל' כל עיני והאש- וירוע.לכל טפורסם הוא כאשר פה בתרה'שלעל בין שבכתמבחורה
 טקוטורש כהרמה התורה בשירוש אותו טביא והראב"ע עומר העולם וחכטתותהיתו
 פןרש שלמה ורבינו שאוטר הראבזע כפירוש שם הטעיין יראח כאשר חותווטככר
 יצחק רבינו אכיו בשמם פרש"י )אטר( ע"א ע-ה רף ע"ז ובטסכת גווטר שלטה רבינווכן
 זטן וקורם רש"י' ענין על כ"קרמתו לררך צירה ס' בעל וכתב . ע"שכ( בהלכה אחרפ"

 ושרתה טאר ארוכים והיו רמטה בפירושי לומרים היו טרךייש טשי הנרול התייר שלטהרנינו
 צה בלשון הבבך(י א7ם פירושים וחבר בתך(טוך ,רו וגכרה שיטה רנינו על הקרשרוח
 וכתכ מישראך( יהכבלי ררך נשתכחרה הוא ואלטל4ש כסוהו קכם ל4ו לפניו 4ושרוקצר
 אלפ'2מ ר' שנת טחזורויטרי שעשה תלטירו שמחה ורבינו רש"י נפטרו כי יוחסיןג( ס'בעל

 טהר"ם ובתשובת שנימ ע.ה רש', של חיי יטי והיו רהרייף פטירת אחר שנים מ הי(ותת'ס
טרטנכוק

' 

 רבינו של חבירו היה שמואל רבינו בן עלמס( טוב יוסף שרבינו נראה קמ"ח סיטן
 ורבינו שרש"י כיון רש"' כזטן שהיה 7(וטר טוכרח ולכך רש"י תלטיר שמואל כרשטחרק
 בזטן היה עלכם טוכ יוסף שרבינו כר(ב יוחסיןו( ובס' אחת בשנה נפטרו תלמירושטחה
 טביאו עזרא בן אברהם שרבינו לעי אחר רבר הכל האמת ולפי והראב"ע הלוי יהורהרב
 שרבינד ורע ז"ל רש" היינו פי' שלמה ורבינו ש4שוטר סקוטות בכטה לרש"י התורהבפ"
 בשם ק"ע כשרש קולון טהר"' וכם"ש ואטוראיס1( תנאים וסרר שו'ת ס' חבר עלם טוכיוסף

 בעל והר*זה התוכןק( ח"א בר הר"א נמטר .רש"י שנפטר עצמה שנה ובאותה ע'שהסטינ
 . הח'א טן בש'ג יל הספרר' חייא בר' אברהם ר' הנשיא שחבר הנונבים חנטת נספר6- העשויה בצח-תו טמורש זה רבר ותטצא שם שנ"5 טניחן אינם אם ב6' אותו טביאהטאור
 אחר אחת שנה ותת'סו אלפים ר. שנת נפטר רוכה ישיבת ראש הערקי בעל נתןמינןינו

 הערן. בעל מרברי ראיה בתלמור מקומה( כהרבה מביא שרש"י ואע"פ רש"יפמירת
 ולכך חי כעורו בעולם ספרו נתפשט וגם סרש.י יותר זקן היה הערוך שהרב לוטרשצריך
 ין כשנת ר"ל חט( ש"צ ת בש, בניסן שטעון על שטר שהוציא ראובו חמם ער כערךבחב הערק- בעל הרב שהרי זה לענין ראיה ויש ההלכה לפ" ר4שיה בספרו שכתכ טרבריומניא

 וכף שע'תשצ, בניסן כאחר  השטר ווטן טטןן וכך כך טטנו שלוה שנה תש'צחאלפים
 עריכם וב4יו חתימחן וקיימו תשצזח שנרה בניסן ובאו ויהורה לוי בשטר הכתוביםוערים
 שניכם חי או ו' בן ההוא בומן היה ורש"י ההוא בוטן שתיה נראה וה טכל וכו'והושום
 אלפיככם ד' שנר( נפטר הוא שהרי רבים יכרם האו"ך הערקי בעל נתן שרב הנראהזכפי

 ערך שם כרמוכח ובחכטה בשנים נרול היה ככר תשצ"ח אלפים ר' ובשנת שנימתת'סו
 ואב בנימן בם' שכיכ השייך מהרב שואל היה ור~י הערן ס' סחכר היה שאו ןומםער
 יהוררק כר אל,עזר ר' הגאונים בתשובת לרכר סמך מצאת. הצעיר אני יז'לי( רלידס"

 והראו קרש ערות- חותם והוציאו נרמנצא בק'ק וה רבר ששאלו רוטי איש קלונימוסהובינו
 הגאון מרנא מן יצחקי שלטה רבונו הגאון ששאל בה יכתוב ברומי וו שאלה נשאלהשכך
 והשיבו 4שחיו אכררהם רכנא טר וטן 4שח'1 רניאל רבנ4ש טר וטן רהערקי בעל נתןרבינו

 4ויד מה1נמ נל4" )כן סנל י" 4ג'ו. מס סס נלס"י נ( . נח"ע מחט1נ1חו1 1ק)ת :ע"ד )1נן 5יס' מ"יג ש'"(
 ג"ס י"ג  'ו"י ס"" :סיג ז' ע"ט ד4"נן עי' "( . קע"ס מי' כ"י דסימח. יוססי זן ש' ז( . 4! קן"* ג( .5מותד
 לוסס, די עי' "( . קי"ע 1'טעי"ט1ד ג,ד מי"כ מ"ע 5יגן ש' 1( . כ' ק'5 1( . ס' סגסס ס"ו 15גן5סח'

 סגססכ'ומיעלי""גס"ד:פ"1. כ' ח' ע"5 ו( . *' סעיס גתן י' נמ5חח עי' ט(ישממכ."ימל"קמ"ס1ע"5ן"ננ'.



 ע'ן יף הוא כשר שטנוהג והשיב אכרהם ר' הנאון טרנא כישיבת זו שאלה נשאלהשננר
 שטואל בר טאיר לרכינו נשואה הא' בנות"( בן כ'א וכרים בנים לו היו לא ~"ל שרש"'ורע

 וכט"ש נרתן בר יהורוה רבינו רה"נו תלטירו לרי"בן נשו4וה והאחת שבצרפתמרוטרוג
 פ' סי' התרוטה בס' כרטוכח וגכם מקוטות ככטההתוספות

 תשובורע 42(1 משיב היה שדש"י הנחן טאיר בר אבררבם רן הרב היה ההוא ברירנמ
 שחנר שטוא?( רביט בן טטגנצה ברו רבינו וגם קל"ח סי' רעיכם תטים בס'ככתוב

 שטריא שרבינו רבים במקוטות. בטררכי שנרן כמו רש"י בוטן היה הנראה כפי החכסהמ'
 ברעי לרבינו טקשח היה כה?ולם רבינו וגם סטנו שואליכב2 היו רש"י תלטיר' יטחהורבינו

 , החכטהג(במן

 בן ביותם לו סי4 ב' היטים ברברי רפ"י וטכיאו כחצה בר אלעור י' היה ההוא ברה-גם
 סוכוה בט' רש'בי וו"ש אביו שעשה הטובות אביו עוויהו עשה אשר ככל ויל4וויהו
 ע*נו טקבליכבם היינו עטי עוז'הו בן יותם היה אם וכו' ע.ה אבינו אברהם 'היהאלמלא
 שותכם חוץ חטא כהכם טציט ושלאחריו שלפניו הטלכים שככל הדוות סוף ועדכוא"א
 אבירה ה' תה-ת את עוב רחבעם לבבו 4שת הטו נשיו שלטה החתי אוריה ברבר רץדור
 הטהפכת בית הנביא את ונתן ה' בית טאוצרות ווהב כסף הוציא אסא אביו חטאת בכלוילה

 זכריה הרג יואש להרשיע יועצרשו אמו אחויהו אחיו את הרג 'הורם לרשע נתחבר'הושפט
 בררכי הלך אחו דיהקטיר להיכל נכנס עדהו שעיר לפסילי השתחוך( אטציה קרשונעשה
 ל4ש שלשה ועל קצף עדייו ויהי לבו גבה חוקיה לבעליכם טצבות עשה וגם 'שראלטלכי
 עשוה צרקיה אלהים טפי רבו רברי שמע לא 'אשיהו ה' בעינ' הרע ע.שה סנשה לוהורו
 אלעור ר' איל כך רופי שוכם בו נטצא לא 'ותם אבל ירם'ה טפני נכנע ולא הי בעיניהרע

 י עכ'לס סשהבר
 רבינו של 4שביו יצחקד, בר קלוניטוס בר יהורה רבינו והוא הריבק היח ההיא ברורגם

 הרי"ףח( של תלטירו שהיה יצחק בר א2רים טרבינו שאל היה והוא הרוקח בעלאלעור
 רבינו שאל נ'ח סיטן בפסקיו טרקנאטי טהר"ם וכ"כ ק'א אלף ס" הרשב"א בתשגתככתוכ
 אפרים רבינו וזח אפרים רבינו אה סגארטיוא אלנעזך רב הרב של אביו קלוניסוס בריהודה
 שחק רבינו את שסעתי ר' של פטירתו ולאחר וכו' הוה ברבר 'עקב רבינו פי אתלשאול זכיתי ולא כ'ר רף צדין אין בפ' רש'י וכם"ש התלטור ככל בקי שהיה קלוניטוס רבינוהיון רש'י בזטן וגם הרו'ה על וגם רבו הר'"ף רברי על השעת עשה צרפתי מןגנשבורק יצחקבר
 כתוב טצאת' רגשה ובתשוכת וכון הרבר לי החג'5 ולא לפניו ורנת, וכו' אומר שהואהלוי
 טן בישיבה ויושכ זקן נרול ארם לשם שב4ש טגארם'ואי( טכתב אלי בא עתה גםכמותי
 שרבינו ונ"ל ע"כ עליהכם ונחלק כן והורה ההד(טור בכל ובקי קלוניטוס רבי ושטורום4ש

 קלוניטוס רבינו ווה הרוקח בעל של וקנו קלוניטום רבינו היינו רש"י שהוכיר זהקלוניטוס
 * 0 לע'ל  שכתבת' רש-י של רבות'ו בוטן שהיה רום'איש

 רבינו וגכבם הלוי 'וסף רבינו של 4שביו טעאש אבן הלו' טאיר רבעו היה ההוא ברח-גם
 טשח-ר הספררי הלוי שטואל בר הלוי יאורה י וגם הרטב"ם של אכיו הרייוט'יטת

 גדול פייטן והיה יהח-ה אני ר'ת ח( רעימ אכלו בסדר וכן הלו' שמהשל בף הקטן הלו'יהח-ה 4שני אכיו ושכם שטו נרטוד ברית הדברים אלוז כל אחר ובסדר כמו ט' יסר והואנדול
 'ר מכת'בת מפר ראיתי הכותב ואני , שת'קן ומשובחיכם נאים פיוטים כטה שראינווכטו

 1*ם ע"ס 3יסעדיס1י נ,י נ1גן עי' ס( . ,"ז סגדס נ' "ז ע"! ז( ייג. מ"ס ג"מ יס"1עי' ס! ל!1 גן *יס יססגן 6!ע1י י' גס *'ג גחי נועג1 ענעיי ג"6 עי"סי 6יג1 ד1ס ססי' '17ע ג( . 1' סגסס 1ע"י נ"ע קעמגי זניי61'צ י.* נ' 1מינ ס' נ' מ"" סס"ג עי' נ( . יפ'נ ע"ע 11גן עי' סמעיס י' 6ס 1חן'סיע נמע נ' 5י ה'י יס"6(
 . נ' '"ד 3קען ענע1 סעחני עזניי 1גיג ד' לו 3מגמיס 1עז עי' ס1מגיס מסזי גגי6ס סח*ן ס! מ!עע1 6סחסל'
 פ!סתס גע1"1 סמ7דיס 6)ס מ( . נ' י"י ע4! 411ע נ' מ' 0 . גסגסס ע"4 מ"1 ג'מ וע" גי~ה"ס סס גי""1(
 . 1גוי ע' !סכת ססזז'ס גממאדימז



 וגם שבומגו גדוליכ-ז 7[חנטים שולח שהיה והלצות ותושבחות שירים של הלו' יהוררהלר'
 טשטח'מ חהמ שהרברים אחרים ואופנים אחד'ם בעניינים כטוך טי כטה שסרר שנבםבתוב

 בני היו עזרא כ אברהס מ.' הלוי 'הורה שרבי יוחם'ןנ( ס' כעל וכתב ואנשים"(~שלהים
 בפיוטיוג( בחב כאשף ישראל לארץ בלכחו הלו' 'הודה ר' היה שנה חסשים ובן אחיותב'

 עמ ויכוחו שהיה הסננרי 'צחק ר' החבר טהחכם הוא יסורו שעיקר הכוזרי ספר חברוהוא
 היה וזרה הסנגרי יצחק ר' החבר החכם 'ר' על עטו רב ועם הוא שנתגייר הכוזריהטלך

 טלשוןערכ שהעתיקו שניחכטיס 'די העתקתועל 'צאה ואחריו ערב כלשון וה ספר וחכר הלו' יהורהי בא שנה ח' ואחר הגאונימ זטן בתחלת לבריאה ות"ק ים פ ל א ר' בשנת הספר 'רו[והשנתייסרנעל
 שאול כר יהורה ר' והש3' ראשונה העחיקו אשר קרדניאל בן '9חק בר ר"הורה האחר הקרשללשון
 ס' שהעחיץ תכון אבן שטואל הר' של אבץ והוא הלבבוח חובת ס' שהעתיק ספרר טרטון תבוןף

 שקיאה ומטו חנ4 לס' 8" ועשה טוסקאטו יהורה ר' בא זטן ואחר להרטיבמד( הטשנה ופי'הטורה
 רב.כם 'טיכם ל' ווה זקג'ם טפי שטעחי הכותב ו~שני . הכוזרי ספר כפתיחת שםהמעיין
 אחרע כת אכבם כי בניכ:ם לו ה'ו לא הלוי שר"' הלו' יהורה ר' של חתנו היה הרא"בעכי

 ראיסי ואח"כ ש הכוור'( ס' בפתיחת )וכ"כ לאשה להראב"ע ונחנה גרול עש'ר וה,היחירה
 4שחד טזקן שקבל-( שם עור וכתב 'עש כאורך הטעשה שם שטביא הקבלה שלשלתבם'

 לקייט האוץ על בקרסוליו והלך בגריו את קרע 'רושלים שערי א7[ הלו' 'הודה רןשבהג'ע
 האוטררע שהבר הקינה אוטר והיה יחוננו עפרה ואת אבניה את עבריך רצו כי שנאטרטה
 אחד וישמעאל ערריך יתר והם שלוטיך רורשי 'ריריך איה נאסיריך[ לשלום תשאל' הלאצ'וז

 . עכיל ויטיתהוו( וירטסהו בסום עליו והלך רביקותו טרוכ עליו קנאהלבש
 שחכר חספרהי הזקן בחיי רבינו והוא בקורה בן הר"ן בחיי רבינו היה ההוא1( ברורנם

 חכון בן 'הודה ר' הקרש לשון ~על ערבי טלשין והעתיקו ערבי בלשון הלבבות חובתס'
 ר4 הר' היה ההכם בזמניי שנכם ונר' ס( הקטח כר ס' עור וחבר ו[קטן עור שיחבארוכטו
 'צחק הו* נוכד וגם טקיטות' כקצת הטאורות בעל הררה אותו שטביא טייכ,צרק כןיצחק

 הלו' ר4ם בן הלו' 'הוסף רבינו קטו שנז'ל ןויך'הר~נים צב%'קמ"יקניאחרי
 חראב'ד וכתכ ~שלפאס' יצחק רבינו של תלטיהיו טנרול' היה והוא טינאשאבן

 חלטיר אביו טאיר ר' והיה ליצי' תת"לו אל8'ם ר' שנת א' בארר שנו7~ר הקבלהי(בם'
 של וטנעךותו וכו, הטלך טלפני גראנטה טטרינת הבורח"( 'וסף ר' והיה פנים ונשואחבם
 טאיר לרן טשחרל והיה 'היה נרול שארם ברוך בר יצחק רב בו טכיר הירק הלוי .'וסףר'

 ר" הלך באלישנה ונתיישב בספרר אלפאם' בן 'צחק רב וכשנכנם ונו' ובלילה ביוםללטרו
 שנה י"ר כמו לפניו ועטר שנה י"ב כב! נער עורנו והוא אישביליא טטרינת מוליו[ הלוי'וסף
 לו וכחב פטירתו קורם וסטכז בחכטה והגרילו לבן יצחק לרן לו והיה ולילה יוטםללטור
 פטיררץ' ו~שחר ונבוןינ( חכם והוא וכו' כותיה אשתכח 7[א טשה של ברורו שאפילוסמר
 שנת עד חח"סג אלפיס ר' טשנת שהם שנה ל"ה כסאו על הלוי 'וסף ר' 'שנ יצחקר'
 וכו' הארצות וכל טערים ער טספרר יצא וטבעו אוטנותו תורתו ובכלם חתק"א אלפיםד'
 הגאוניכג ענין על שם כתכ ללופו קרוב הטשנה ע" בהקדטת טאר טשבחו תלמירו רטב"םוכן
 הל-(כות כגון בלהיק וטהם ערבי בלשון טהם פסוקוח חלכות חכר טהכם ואחר אחרשכל
 ~ששר וההלכות וזולחכם טשבחא אחא רב והלכות פסוקות והלכות קטועות והלכותנרולוח
 בא אשר כל וקבצתי וכו' ההם החבג-ים כל כעד הספיקו ז"ל יצחק רבינו הנרול הרבעשה

 ססמחס גי"ס ס( ד'. סגסס "' יזנ ע"! 7( סגסס.1'. עי' נ( נ'. ק'5 נ( יס"1. 1דףמ1 1' !דס*57 ננ"' עי'"(
 "יננ1 ס1ס ססמי ג5 ו( . ג,ן קזפ1מ מג1ס 1נר"קי:יס ני1חמין מ"מ "!" מני" "יג1 וי"מ נ1 11"כ מימק*מ1 י"'ע!

 קג'י 5'טעו"מ1י גיי 111נן מ' סעיס גתן ו' וע!17ת ש' 1( . 1:"י י"ח 5וס574 ננק .ש'ע'קו
 עי' ח( . 4!נק

סס"נ
 ח""

 ו11גן י"6 ,' ח"" מס*ג ש' מ( . שקל 1ס"חיון 1""1  ס!4י1ס סמחכל :זכיי נ' נ"7 1!קמן ס' נ'
 עיי סגגס ק0ס א וג( גירק 541 'י( . *' מ"ס ס , י"ג סנסס *' '" ו!ץמן כ'מ מ"נ ר"נ מסייץ ע!נסוססיחי1
 . ע"ס ססיק ס5 יגו'1 שקל סעחניפסממיפ
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 5כף סנשת נתלטזר -ההוא האיש לנ מ הלו, יוסף רכינו ער חו5תו י5 אש טשירושימ
 ועור .. ע"ש לנפ,צו בפירגשו ההלכורת טן לו  שמצאי מה נן נם ואספתי וררכוכטנהנו מי ד(פניו ומה לא וכטוהו בו נאטר כטעט אשר ער בעיון שכ6 ועוטק גרבריושיסחכל
 רכ היה וחבדו רבות6( ש4שלות ותשובות רוטרש לטסכתה( פ.' טעאש ף הר"עשה

 קבדט וה ברעי ורב 4שחד ובחרש אחת בשנה נולרי ושניהם אך(באליא בן ,צחק רבכר ברי
 ברוך ורב הלו' .הוסף ר" א5ו של טכעם י"ל אלפאמי בן 'צהק ר' וכשטת שם שכ'כריו עם אמו אחי הקבלה ספר בעל ו-הראב'ר של דורו' ומה והוא טהר'יף ונם 'חהק רבטאביו
 םוסף יוניר-ז מכטוה ייע ודק כרוך רמ והירה ה~ורץ בכל והוד"ך מהצט הוה יעחקבר
 בפף תפטר שבכלם הקטן אני רב,מ תלטירים והעמיר הגמומו ועד( תורתועלי

 בכל שני 6 ואין שנה בוי כטו .הלף תסף ר* אחריו 'מיס והאריך תת"פו אלפים ר'שנת 4של~
 בר ברעי שרב ו"ל רבריו כפי נמצא הראכ'ר רברי ע"ב ברבנות הל הרהי ורוו'חואמע51מ
 ורב שנה מ,ט ומ אלבאליא כן שהץד2

 "הוס-

 מייו יטי דקוו שנת ס'ר טוגאש נן הלוי
 טפני של.חכטה ו-דשיבות טן העולמ שטמ היה הלף יוסף רב פטירת ולאחר .שמ עורוכתג
 הטראל גזר.להתהא תת"קבנ( חלפין ר' בשנת לעולם שי9א מטות בן של השטרותהרב
 שר( בניו יכלג לא זה וטפמ עוך 'שראל שם יזכר ולא טגו' בכחידם לנו ואטר' הכללטן
 להעמיד טשתר6ם ודהיו טוליטלא 5טרינת גולים בראש גלו אלא 'שיבות 5הח?יב יוסףר'

 שבט בספר עמ' תטוררש בן חרב וענין וכו' ידככם על הסכים והקב"ה כחם- כפית95מדיכם
 * הענין טפורש שם כי הרביעי בשמרלנהורה

 רהמטיך ההאב'ר שהייק כתבתי לבר י9חק בר ברו וב היף יוטף ר' של "השוכרור
 טמנן שהעתקוהי הספר והוא הקבלה ס' שחבר רור בר הלוי 4שברהכ רבינווהוא

 הטיוחם יחיר'ג( ספר על פ,' שעשה הראב"ר והו כי דעתי ולפ* רבים והדושים רברימכטח
 על בטוליטולה שנהרג דהייט כרכים השם את קרש הקרהצ מרב וטו לה: אבינולאגרר"כם
 עך( נחלרה הלוי אברהם רבימ שוה הה' בשטה יהורה שבט בספר מפורש וכן ה'קרושת

 . אטנ7( רמו יגקתצ- וי שיתלוהו וחוה לו יכול לא כי וירא רתו שימה- לאונסו רצה ספרר סלך כי מ'קרהם6
 שלס חכם הספרד' טא'ר בר עזרא ף אברהם ר' הרב והוא הראב'ע הי" מהוא בתינם

 חכם היוחו טרבריו מורה מפרים כ"ר על שפ'רש טפירוש'ו שנראה וכקו החכסןתבכל
 גרוי(ס( וטשוו.ר וברקרוק ובטספר ובפלוסופי~ו וכתלונה בקב5רע החנטוח טינ' בכלנדו5

 מהיגטשמץ
 באגרות כתוב ונטצא הישוב וביוב הטרינות בכל לשוט הלך כ' ב8'רושיו דבי,1

 בהם וילטור הראב"ע בספרי שיתעסק ו'ל טייטון אברהם הר' החסיר לינו ש9וההרמב"ש
 והאסו-ש וכו' יתן האל ירחמך 4וברהם בני ידע וליל0 ה4שנרוח ס, כריש שם וכ.כחמיר
 התורה בפי' הכור עשה שהוא עליו לי ואטרו יל הראלע החכמ בו שביאר טה הואצצכון
 אשר השריריכם והם בטרריגתו שהוא טי אלא יבינם לא ועצוטוו-( עטוקהש פרעז בוולה
 ורבריכם הירח ועל השטש על נכבר טאטר הטשפטים ו~ולה במן רבר יל והוא קוראהי

 לך טצוה אני ל' הנאטן כנ' ואתה שם עור וכתב וכו' אדם כל שיבינם ראוי אץנע!טיכם
 הם כי וספריו ובחבוריו בפירושיו אלא שכלך תטרור ולא ובחבה"יכם בפירהטיככ( תעייןשל8
 ]איננה ישהם רק וכעיון וך כשכל ויפה רבה השתכלות בהם שיקרא ס, לכן וטושלים טארטנטם
 וכרמזים טרכריו שחקרא טה כל ברוחו ע"ה אכינו אכרהם כמו היה הוא כי החכוריםכשאר
 מ נק' ובעיון זר בשכל רבה הסתכלות בהם והסתכל יפה שון בהם עיין בהכם ירבראשר
 היה והוא בריה לשומ פנים נושא היה ולא ארם טשום טחפחר היה לא הנז' הוההחכם

 ממ:ינ לסד6"גן "ית1 "חמי דע "עו ,ס  ד( .  נה)ו ;"נ 1יגיגעל 1סח' ומ' 16'ס11"ס! ע" תאית. 4ן יה גגל 11סנסגס. ממ1ן "'גו 1ה ממסי נ( . מ"יוסיו ינ71 גדסס1 שקלו: ג.ו וגסש 7' ,י7 1"איס תד ד ית חא ססע ש'י4
 לד"זג מ"ע עו' סתשנו ססמומו ד1מסו 7י ס! חז"ג וכס,גווקס 7( . סי"נ חוכ 1י"*ג מ"ע 5ונן מ.' ל*-'תקן ויונס
 לש. ד"* ע" ס( . ת!'גה*ד

 ס*ען,"
 . מעסיס !" :ימי1ס י"  1נדס,1סיס ג' נ' 1( . :"ן !תי"'מ1



ש
 עכ'1ם ג"כ לטלכים סשרת שהיה עם אחר במקום ולטחר אחר בטקוכם הים בארעותט
 דן שנת פירחטו שנשלכם קהלרע סי בסקע וכתוב . ע"ש בשבחו6( לספר שכם כתובועור

 ר' שנת .טרחשע בסוף רני4של ספר נשלכם כחוב רנ'4של ובסוף ות מא שע ות פיכם.4של
 הוא עברו אברהם את חסרו ברזב שעור לברו לה' והורות רורום בעיר תתק"יואלפים
 תתק"מ שנרם נפטר הרוישב"ע כי ז"ל יוחסיןג( ס' כעל וכתב  עיכ הסופר הו4שהטחבר

 עמך וכתב בסטעי שנזכר דנטול לסי פירושו בסוף ט'ש כפי כן לוטר יתכן ולאבאלקאהורח
 וי'א בא"י קטר והוא תתקנ"ח שנת וי"א בא"י קבח- והו4ש קכ"ח ת ת שט-ן נפטר כיוי"א
 וכן ע"כ ז"ל הרטב"כם פטירת קורם שנה יא שנה  ע'ה בן ב' יום ארר ריח חתקנ'רשנת
 רכהטמע בסטוך שכתבהו אברהם רבינו החסיר לבנו באנרת שכתב יל הרמב.ם טרברינראה
 פטירתו בשעת אטר שהראב"ע וקנים טפי ושטעקי הרמב"ם קורם נפטר הראב.ונ כיבפירהם
 שמעיה0 רבעו היו ההוא ברור גכ2 י ע~ם של אף מחרן בעאתו שנה ע'ה בןואברהם
 טהלג פ'1 בהלם והובא רש'י של תלםירו שטשוןי( ורבינו טרות טסכח שפירש רש"יתלטיר
 טבבל שבא רוד זרע בהחס ראוריו( הייא ר' ונם לרש"י תלם'ר הטכיריס( נתן והר'תפלה
 הטעתזקיס0 ראש שפרר טרטע בןתבון שאול בן יהורה רן וגם תתק"יר שנת ונפטרלספרר
 שפאדם ר' של אכיו והו4ש הנפש טרות תקון ום' הכוזרי וסי הלבבות חובת ס'שהעתיק

 עע באורשו ני בספרו שם ואוטר הוה בוטן היה הססעות בעל בניטנ ר' וגם תבון4ובן
 וגם רוד ביון טורע והו14 ו"ל טוררום רן הגרול הנשיא בן קלוניסום רן הרב בנרבונאהיה
 טעליככ2 חכם'ם בניו חקטשה משולם. )טשה( ר' היה ובלוניל ישיבה ראש אברהם רןהרב

 411 לסו כחשו-ק ר' הרב ונם 4ששר זר' 4שהרן ורן 'עקכ ורג יפחק 411 'וסף י'ועשיריכם

 הטעתיק ורן4ש הספרדימ( תבון אבן הרופ4ש יוהורה ורן הכהן שלטה ע4 החוןשטואים
 טוער בסוף ביסקיו הראיש , 4שנתו וטביא טשה בר טשולם רבעו עוד ויש בסטושהוכרנו

 ססעי2 בעל שהוכיר ע5מצ זהו ואולי ת"א ס'סן וק"ר ת"כ ס" ח"מ באורה הטתי ובעלקטן
 .בנשהוט(

 על שהשיג שבפשקירייש רור בר אברהם ר' הרב דהיינו רהראב"ר היה ההא ברורנם
 רעים( תמים בם' ככתוב הטאורות בעל דברי ועל הר"יף רברי ועל להרסבזם הירס'
 ספר חבר ועוד הנפש בעל' וסן שאלותינ( ותשובות התלטחי'6( על רבות שטות עשהוהוא
 וכך כך בחברי נתבתי ואני אוטר טהשנותיו טקומות ובקפת טרינין הרטב"ם סן כסונרול
 שם הטעיין שיראה וכטו בספרו שכתב רבריו טביא ולפעטים בחבורי כן כתבתי לא ואניאו

 48 4שוטר לרש"י כשטוכיר שהראב"ר 1טפעו נהנים.י( תורת 48 כן גם וחברבהשנותיויג(

 צסוי0 ז( . :1'3 מ"ע נונן נ( . "' ק1"* נ( . ניט1 מסד גגנות סמסטד נענור ס:1ויטו וסממני נ' נ' סס4(
 מ"י לי6'נ י",נ 0 . ס' סגקס "' ס' ע"5 1( . "' מ"מ וש' :נ"ג נ"ט :': 0"ע נינן ~0( . טמשן י'שס
 :"ו. מ"נ צד6"נ ומ4ע ו"ילן ף מ"נ ננינהן ד' מסעות ענ נווססותיו ,וגן ונ" סמ:מ'ס 6!1 ג5 ו,נ! וו"3 ?2"5 ק( .ט"ן
 נג5",נ7 סס:!מס 3,נ! סו* מטי גד מ:ו!ס ד' ו6וים י,נקנ 3ן יו:1צס ד' סו* מ4נ נע1 :ס1סר 0:ו1ס טד' *ט וסס(
 נממיסדעיס מסס '6( . י"י מס" סיו"ס וני וק:גו1 1*'לן ק:'1 מס" סי"'1 ינ5 ס:מ1 9 . ג' סגסס 3' "ז1ג34
 ת"7 ינ( . תקי"*( )קוגס' !"גיס מזוטיו וגס ותוהז ונז'ות ע! פייו:יו ונזפמו 1' "' מ"" :ס'נ וע" ק"נ( פ"ז ט"1)סי'

 ססזנ 'ז( *'מ'. מ.* :חינ וש. וי"וז ט' ס' תיז מ,ג* 4יתי "סוד כפדו י0 וקאד. קי.ג פ"ז ע"ג סי'סי'נ'1"55ן

 קוינ ע.7 טו( . דמ"ס ד0'ג הי6 י"מ כי' ת"ז מו( . תקמ'6 4ווינו מעיש נ!:ון נזפם מ,נמו ו' *'9.*
 0ג5מין ו"!1 ס. סי6": 81זנמ !סי""נ7 סלמ"3' :%1 טס ונפניס ימ( וי"7. ט' ט" ע" '1( . ועי י0'6י"מ
 . ט:וט וס"1 כ' 6' 5מ:מיס ועז ש' 'ט( . .סייי3ן ת1ומ7 ג"נ סיס ססי*"נזני6ס



118אא
 הראמר של לעירו הלך שהוא בניטן טסעות בספר וכתוב הטאיות וטראיות ו"ל טשולמי' ההמ ליני בחבה-י וה שכתבתי הוא אני א"א כתב בתנהי אלא רב אסר שלא שאעיהרו טחנסי ויש הרו'ה ט'ש על ע*ב ע'ו רף רם'ה בס4 שם מגוד שמברתי לולב הי נחבויפה
 תורה ללטור כרי אליו טרחק טארץ באים ושהיו נדול עשיר ה4היו7 ישיבתו ואת אותווראח

 וטטטונו סשלו להמ טוציא הו4ן להוצ'א לו שאץ וטי טלטדם והו4ו בב,תו סנוחהוטוצאים
 כתב חבון 1' שטואל לה"ר שכתב באנרת באנרותין ו'ל מצינוילהרטב"ם ונ6 צרכיהקםלכל
 הרב ז"ל הראב"ר ש5 חלטירו טאיר ר' כבוד החכם ונכבר היקר אצלני זבשכא וילשמ6(
 . בטקומו ע"ש וכו' יל הראב"ע התכם אבל לומר היה ונם יצוו שבפשקיר'ישהגרו5
 רב שהיה אחר בטקהם ונדולה הורה טאר גדלה רל הראב"ר שמעלת נתבנו כבר4רונה

 ותוספות'יטררשהן וירוום5טי התלטור.בבלי חרה בכל וטובהק בחכטדה נופלננר1ל
 שאפילו בתשובה עליו כתב רל והרמ'בא רו"ל ספרי שאר וכל ומכ,לתא ומפרי וסשראוהנרות'
 חכטרהו רוב וטחטת הראב"ד רעת טפנ' רעתו טבטגם היה טקל והר4וס'ר טחמט-'היה
 בלי וסור4וי סופו הגר מר4ששו תורה טשנה ס' הנקר4ש היר בס' ו'ל הרטב"כם עלהשינ
 ובקיבכל טופלנ 'נרול רב היותו יל הרטבים חכמת מדל הראביר טעיני נעלם לא כימפק

 בחכטרט טטנו 'ותר בקי היותו הרטב'ם על רהעיר בעצטו שהו4ן ער ירווז עשרהחכטות
 טתפאר הזה שהעחבר טפני אש החרש קדחם טה, בפ"1 וכם'ש ישנים חרשים ועבורהתכונה
 לברוק נכנסתי לא ד(כן אליה הנ'עו. לא רבותי נם כי טאנשיה איני ואני 11 בחכטגטאר
 פעטיכם וכטוה טספרו רבים רבריס בכטה עליו השינ ט"ם בטקומונ( ע"ש ולו' רבריואחר
 יותר בשניכם נדול הראלד היות טפני הו4ש הדבר וסבת כגיד'ם קשים רברים עליוכתב

 ל4ן ועכ"ו עוות יענה ועשיר בניטן ר' מסעות בספר כנו' נדול עשיר היותו וגםטהרטבקם
 לפי הנה ני הרטמם כבור לטעט או קנאה 4וו שנאה ספני ה"ו יל הרא5"ר כומ2"יתה
 שהשינ טה בכל עליו להשינ היה יכונתו אלא טונח בטקוטו נרול וכבורו הוא נףו5האטת
 ההם שהרינים סבה-ים ויהיו הרברי' אוחם בכל כן הלכה יקבעו שלא הבאים הרורותטפני
 שפסק כמו ואינם טחלוקת יש הרינין באותם כי באמת ירעו רק אטורים הם טחלוקתבלתי
 י"ר שער התיוטות בעל בס' כרכהכח טלוניל הרא'ש היה הראל"ר נימו גכ:ם . רלג(הוא
 ר"י 4ות טלוניל הרא"ש ש4ול ס"ר רף טרובה בפ, וכם"ש החושפות בעלי בומן והיחפ"8
 וכתב שנ'זלי( הטסעות בעל בניטן ר' שראה טלוניל טשולם הרב בן אשר רבינו וזהווכר
 בחנוכה בע"ש בפושקיריש הראב"ר הנרול הרב וכו'( הנרול )הרב גמטר ז"ל ייחפי4ס( כףבעל
 וכם"ש שנים ששה הרטב"ם פטירת קורם שנפטר נטצא זה ולפי חתקרט,( אלפים ד'שנת
 שהיה וי"א אברהם בן יצחק ר' ושטו )נו,ל וטקובל וחסיר חכם בן לו היה והראב"רלקמן
 רכותעו נהנו וכד שכם שכרעב תפילין טהל' פ"נ בסוף עיז טנרול רץרב והזנירו נהורסמ

 יל הראכ"רג( בן י4חק' רן החסיר הרב טפי ורי"בש הרשב"א חכטה שלטדונו נ'עהאחרונים
 נכאי בן טאיר לה"ר אטונה ררך ב6' הראב"ר בן ."י ונזכר יל מרטב"ן הנרול ריעןע?ש

 הטקובל הנדול הרב טפי שקבל ת שאלה תשוכת עזריאל ו" המקובל להרב טעימ שםשכתב
 חבר עזריאלח( ה'ר ווה ז"ל לאליהו שלישי שהיה ז"ל הראב"ר בן י"ל נהור סני רייההסיר
 יאורה וה"ר ו"וטים אורים' ספר חבר טנחם הר' שהוא עזראל ה"ר של ואביו הטל81יםס*
 שפירש טה עם ר(תרץ ויש וז"ל כתב ע"ב קצ"ח רף בפי'ר האלהות מערכת .בס/ ילח,יט

 תחלת וז"ל ז'ל לאליהו רביעי שהיה רל הראב"ר בן נהור סנ' ר"י החסיד הזאתהברייתא
 . ע"ש נדול טקיבל שהיה סשטע שם וטרבריו ונו' אחתההוים
 לך וה4ש טקהיטובא הספרףי טייטון בר טשה ר' הרב והוא ר,רטב"ם היה ההוא בזסץ23ם
 ונו' האזן טן סירכא טצאו אס שטנהנם טקוטות יש שחיטה טהל' בפי"א הרטס.ס רברי.

 וטארץ טספררט( ברח והרסב,ם הטתירין מן ואני האוסר'1 טן טארי ואבא אותהשאוסרין
- -

. 
- 

 "' מ." י::יג ומס"ד סי ספי נמיממת סי"ב*1 ג(עי'נ:5י . סמממ שימ נ(דש*י,ונמסי6"נ1 . ו"י,ל"
 ע:ס"ג 1( . "' קי'נ ס( . ק"ג סי' מ"1 ו,נ" מ' גמס טי"  ה  ר4 מי' ל4  לללל. מינ ~לגק'מ"ג

 ע,' מ( . 1ממ"י יסיו ל' 5ש4נ5 1845 "יי,גנט יש' נו: :מעס פס"י ש' ו( . עיקר סממני ממקגיממניו ט'*' מ""
 * קמ'ו מ"נ 5קיוין מ"ע עי' מ( . כינ יגתמ "' וק יג*5 ו:' "' כס4י.ח מ"י1,נזושס



י 81188א*
 קאהר'ו(,ובהיוו(ו אל הנקראת טצרים לארץ לו ובא והישסעאל'ם הטקשינים אימת ספניטערב
 וכ"כ שלשים6(.שנה בן בהיותו שנים בשבע והשליטו הטשנה פ" לחבר התחיל שנה כ'גכן
 ובטה ]וכף( כמיטהשהבטחנו הוה החבור השלטנו ככר וויל הטשניות פי' בסוף בעצטוהוא
 טכפרת גלות וכו' השמים קצה וער השמים טקצה בארצות והנרור הנלות טן על'נו ה'שנזר
 כקבתים רבים ענינים וטהם הרררנ( בטסעות פירושם התחלתי הלכות מהם כי השי"ת יורעעון
 חחכם הרייןבריוסף טייטון בר טשה אני ער וכו' בוה ןרי הסלחג( לים בספינות עליתיואני
 זצ'ל הדיין עובריה ר' הרב בן שלטה בר הריין עובריה בר הריין יוסף בר ]הריין( יצהק ברהריין

 ת נ ש שהיא שנה שלשים בן ואני במצרים והשלטת'ו שנה כ"ג בן ואני הספר זה פ" לחברהתחלתי
 תתקכיח אלפ,ם ד' שנת והיא וכו' ע.י ול"א כח ליעף הנותן ברקי לשטרהם תע'םאלף
 תבון בן יאורה היר בן תכון כן ר'ש ההכם והעת'קו הנרי בלשון המשנה פי' והכרליצירה
 הקרש בלשון חברו היר ס' שהוא תורה סשנה ס' )פ"( אבר[ הקרשד( בר~שוןהספרר'
 ספרי בעשון ~שחברהו שלא ראיתי וכן הטצור1 טנין בהקרטת ז'ל הוא וכ"כ צחבלשון
 התלמור כלשון אהכרהו לא וכן כו הרינים עניני מהשלים כירנו קצר הוה שהלשון לפיהנכואה
 לבק,איכם אפילו קשור1 ורות טטנו וטלות יחיריכם כ'א אומתינו ט~שנשי יבינוהו שלאלפי

 מה כל וכן וו"ל האוהרות ממכרי נבירולס( בן ר'ש הרב חגל אלבועלוני ר'אובן בר.5מק ר' הרב על שם עת- וכתב וכף לרוב וה שיקל כרי הטשנה בלשט אחברהו אבלבתלטת-

 ל~ש בח2חירים היו טחבריהם כי להאשיטם אין ואם והגלותו הענין מפרסום אותושאראה
 היר ס' שחבר ונצן לענין והנרה ע'כ וכו' השליטוהו מלאכתם טצר להם והראוירבנים
 אלפים ו" שנת של ניסן תקופת לירע שרצינו הרי כ'צד החרש קרוש טהלכות בפ"טכתב

 שנת שהי~ש 11 שנה וה חשבון ולפי כתב ויובל שטטה טהלכות עשירי ובפ' ליע"תתק"ל
 ששוה שנת שהיא לשטרור1 ות' ואלף ושבע שמנים שנת שהיא לחרבן קזואלל

 היא ווו כתב הספר ובהקרטת וכו' שטטה שנת היא ליציר' אלפים ורן ותת'קושלשים
 שנוה שהיא וה זטן ועד הגטרא שחוכרה מ'ום ישראל נאוני כל בה שעשו השםמלאכת
 ר[,צ* ותתק"לו אר[פים ר* שנר1 והיא הביר1 לחרבן ואלף טארק ~שחרשםינית
 או שניכם בעשררק אכם היר ס' חבר שניכ1 בכטוה בפירוש נרע ר[א ורהור[פי
 שנרה עשאו נבובים טורו-ז ס' כי כתב יוחסיןי( ס' ובעל 'ותר או פחות או שנהבי"ב

 החככם דיתלםידו הט" בלשון כתבו נבוכים טורה ספר כי הוא ירוע והנה טח"וחטשים
 היר לתלםידו .ו'ל הרמב"ם שנתב הטורה ס' בפתיחת ככתוב יהירה,( כר יוסף ר'החשוב
 לרוב בעיני טעלתך נרלה לפני לקרורה וכונת הארק טקצות אל' באת טאו הנה הנו'יוסף

 טעיר ו"ל תבון בן שטואל ' ה"ר הקרש ללשון הנרי מלשון והעתיקו וכו' הררישה עלזריוותך
 הארץ חנטי ושאר הכהן יהונתן ה'ר ההוא הרור שחכטי בהקרטתו שם שמפורש כטולונ'ל
 ורכנ~ש מרנ~ש הטהח- הנור האלהי הפילוסקי הנרול הרכ אל כתכיהם ע"פ התמננוההיא

 שטואל הר4 ועל וכו' אליהם לשלחו טאתו רבקשו הלו הספר הטחבר הוא ו'להרמבים
 לשאול ישלח ההעתקה בענין ספק לו ישאר שאם עור וכתכ שיעתיקהו פניהם שטו תבוןבן

 נם ויש . ע"ש בו  עיניר  ויאה- והמולירו והוה הספר המחבר הנרול הרכ אל ההואהספק
 חריויח( הטכונה אר[חפני בן הספררי שלטה בן יהורה ה"ר הח' שהעת,ק אחרת העתקהכן

 טכתיבס ההוא הספר רא,תי הכותב ואני נהקרטתו כתוב כאשר טארשיליא בעירוהעתיקו
 . תבון כן שטואל הר' העתקת כטו וטפורשת כרח-ה אינה אבליר

 רבי ההוא הטחלוקת בעל' וראשי הרמ"בם עם צרפת לרבני שנפל הטחלוקת יייעוכבר
 ושלחו שאול כר רח- ח-בינו יונה ר' היו הלטיריו וב' סטונפיליא אברהם בןשלטה

 קנץ "ע יי6"ו. 3לע 1'1( חינ 6ג"4נן חייי. נ" י,נ . %ממ ח6(
 סמ:נס סו' סגס ג' נ( . סוימסר נוס מסמם"

 טמי' 1,מל וקדוג ס"י ס" ע,דונין !ייגוו6 ונ" נ"ונ וזנריו ,;י'6 חי6 מ"ע!ר6"ג זערגנויג סח' עי' גמ,יים וסן!ימ, גססרזסמחי!
 סמ:נס ס" סחנ מכק "'נ, וס ז( . ק1"ס ח"ב 5ר6.ג מ"ע ג( . מס"ס( סח' 'יז' )ממי ע!יו :ג,סז "!6 ססיר ע! חונרסמ:נס
 נ' י'י ע*! ו( . ס' סגסס כ' 'יג !קמן ,ע"ע נ' 1!"6' ו( . נסס מ,:ירס "יגו וק61 סח:מיס 6!1 ע! סרמ"נסססוגת 5סממני )זעמס,61 ס( . מינמקסזו 1י6"ג מ'ע ע,' ס" מ' 5מטדס נ,עי סממני סשגענ ו:ני "מייס ממשתיקיסגעמק
 וג:" נזסוס ח!קיס ,וימנו ח( משו.גגסס

 . רוסמי זי קו.



 עטרגם ונתהבר אע-(פאכר כן 'וסף ר4 הרב כן דוץפא קשורה הר' הנדי השר אלנתביכ[
 הד[ך דץטדקרק קמח, 'וסף ר' והרב בן והרידק ז'ל הרט-כם דבר' על לקנטר זהבענין

 באגרורק ב4טורך זה כל כתוב כ4ששר ביניהם שלום לעשות השטיליא טלכו' אלטנרבונא
 הרשב'א טביאו הנז' "( אברהם בן שלטח ו* הרכ וזה בטקוטו הענין כל עיש ז"לרוס.בם
 רסונטיפיל אכרהם בן והר"ש וז"ל עיא ש"נ דף תקיטו סי' בט'אח הרביי וכתבהבתשוברהיו

 הוש כף תשובה אחד .טיום אם ני ימים טמ הכנה אטרי' דלא סשום בשבה לאכלםהתיר
 יש ד"רץ אכל דרבנן בהכנה וקן הורה וככר עשוה ככר אשר את ו"ל הרכ אהרישיב4ש
 ף רקלוי יסף ר* הרב של תד[טידו היה ז"ל שהרסזבם הוא 'רוע דןקנה , עישתשגה

 רגמף יוסף ר' רוב ז"ל רבמ[י הורו וכן סספרו טקוטוה בהרברק הרם"בם וכ"ככרגאשנ(
 ד4 הרב ובראשכם לונ"ר( ד[חכם' טשיב היה תשח2וו-[ ~כטה הד4יף לוטר רוצה רלהיבו

 לחכם טשיב והוא תח-ה משגה ס' טעג'ן שאלות מטנו שואלים שהיו הכהן רוד בןוחונתן
 רבעו סההו ונר4 מקוטרה בכטה ז"ל עוו סגדוין הר'ב שטביא וכטו גרולה בענוהתשוכות
 ר,נמ2מווש ופ4 תורה טשנרז ס' וטלבר הר"'ף הלכת[ על שרובין ט' שפ" הכהזג(.ירקונתן
 ,טחגר סדרים בהלתא פקיוש חזנר שהוא לסופו קרוב הנת2נח ש" נהקרמת ותב הנהשעשה
 חוליןד( פ" וחברנ'כ פורוש לחכרבהם חושמ שהיה אחרות טסכתות מד' לבר ונויקיןונשיכבם
 הכותב השני להם טשיב והיה טטנד שואלים שרה'ו שו?תמ( ס' כחכ זה כל טלבר עודע"ש
 רכ84 והיו וקצר צח בלשון תשובות סמרץ בו נתהמם שחיו י טכת'נת ההוא הספרראיתי
 וכתבד הגם' כל4 על ע~ם סרר ס' חבר ועור הקדש ללשע ערב' טלשון טועהקתןתשובהש
 עת שהיא הכפווי' ביום שאוטרים בקשה חבי ושד יל י( אלנאז'שלסה ט~י הרב שהכר הלכות גופי בס4 וה זו-הוכוו שעשה דהנממ בכללי אשכנו' בצלאלד-שאב

 שש-
 להפזת רצון

 והוח כה2ה שסופרק' וקרא רסםחחס ס' חבר ועוד וקק,( כף'טון ברב' משה אנ' וסיטנהצון
 באטץתע הענץ ככתוב סצרים טלך של רופא היה הוא כ' וידוע רעור[ק( בה' 4ותוטזכיר
 בהני בכג-ן גרול חנם היה שהרמ"כם בהקדטרהו לררך צידה ס' בעל וכתכ בטקוטו .ע'ש
 רפודעיס שחבר הספרים וטלבר הטאורט( ס' קראו בבחרותו שחבר הטשניות ופ" 'וניתחכטה
 בתלסוד ארעייו הבאים עסק בטעוט נתפשטו ולא ערב' בלשע נתלטודי פירה2'ם חבר גםלנו
 לכטרה חוש"ע יביט'ו הרפאה בספר' ובפרט קץ אין ספרים ההכטות בשאר חבר וכןבפל'
 קהלחש כמה באמונה העמיר ונחטותיו ובכתביו כנלות שנ2 שהיו הקהלות כל וו*רעותמדעות
 אם והנה עוש וכף 4וכסניא בעל ונדיב חכטחו על נוסף גדה( חסהי היה 1הו44טישראל
 חאויך שם כי הקבלה שלשלח בפג וג" טספר רבו י2בחי הרכרכם ,2ל ענין לפרשבאנו

 . יל הרסרבםגספורי
 הפילוסקי טדברי ישע קעת 1אן להעת'קמ*אייו

 חטנונח אנמונים אברהם בר '1-מה זהלן
 התנצלות בנתכ והא לעל סועכרמ ריכנים לענ'יו שין י2הו4 מפניכררש"(

 סעריא רבעו שבהי שהוכיר אחר ע"ב דף מיזח ס" הרש"בא בשו4ע והוא להרש"באשבתב
 גבירול ף והויש עזרא ן' והר"ם ניאת ת יצהע הר' הספרריכם הרבניס ושבחי א1יפעטינאון
 הטכערק הבבלי דור ח-, אלשחיטהי"( חבה הטכונה רן,אכרהם והנשיא הלוי יאורהההר'

 גנ"אח בן עגה י4 טוקאת-רן בן יצחק 1ר4 חישראן~עינ( י"חץ ורגי 'וסף ויג'אלמקטץ
 החנט הניע ובסופם ער תתב המ' הרנניס אלו נל שחברו והספריםהטרקרק

 הנד~
 חה8-בע

 נס,טפוחיו ,1ונן יזי ייד ח"6 סש'ג 1( . ע4ב 40 ו""'לז גק מ' !חימי0 וע1 עי' כ( . י'נ סגסי "' י4" ע614(
 ת'" סס*ג נע5 י"ס ,קנתט 7( . י;"ס "ע י4נ מסעוחש

 וס' ו' מ'
 וסונ"

 י'סאנל'ס נס'רוס ייס למ' פ'יוסו ניס
 ע".ת" טעוח א "(יץ. י"ח ע" ו( . ,' י "א נסס"ג ש' ו( . חפנ'ס נמ4 וק1"ס סיור פ"ל גם' גיטסו ס( .5ס'קיקייזפ'ו

 16 סטיאיס מל ור"ל ע"" "*ו י4ח גי' "!סורטס חתנ 1ז5 י"( "'. ג"נ ונז! י( . "ו4ח ח"" !ר""ג י"אע ס'ש' ""* שס4ג עמ ט( . ו4!ן י4נ 0י' 5ג18 נ1עטטעי נעי"13ייישע מלש י"'
 . קלמג*ס *נחע זנ'פ *' י' 5ע'5 ספיע קווסיו יגי יג( . "'12נ"סמ1יי
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 ההכטה רלתות על והשקהיה האכההית בהכנת הנזכרעצ כל על העולה והוא כשעחםהנודע
 נדולי שטחת לנו ספרו ואבותינו הנכי4שים וספרי התרה ככתוכי האטונות שכוש'והרחקת
 וחכר כגלילמן'נו עיניים לפקוח החל הוא עליהם כעכרו לקראתו ורבניה5( חסידיה הזאתהארץ
 עליו טעורר מהסתריכם סתר בו טרגיש שהוא טקוכם ונל והנביאים התורה פירושלהם
 הטוראנ( קראויסוד קטן ספר להם חכר וענד הראו' נפי טועט כרטו או נטר בבאוראם

 הטפחיש השכם סור ככאור השם סצר ועוד קצרוה כדרך הרטוים והערת הטצותכטעם
 קהלח על פירוש ועוד מעטג( הפלוסופיא על כחצקיף והתשכודה טהטספר שרשינבם עלבנוי
 מן לקוחים טעטים בהם נותן בדקדוק ספרים ועוד. הטחקר חכטי כעקבמן כהם הולךואיוב

 אחריכם ספריכם וגכם האמ:יות וצורות והנקת- הדקדוק 'מיסח" רבים על האנושיתהחנטה
 ספ? כל עם ספריו כל הספיקו לא הגוד העכור ובסוד וכטספר וכהשכורת בהכונהקצהעם
 שטשז לנו והזריח לישראל לוכות הטקום שרצה ער כשיטות המשנילים צטא רת %אמלהו
 כפיו דכר ה' וישם בו נוססה אמית'ת ורוח ע"ה משה רבעו ועחונים עטרת הנד% הרכ12ל
 אנכי כי ת'רא ואל טהטונה תחת 4מ-[ והדרך לנדיחס ת"שו-ם ובה יעקב לבית האטרנוז

 בר[ על שמעגו טאשר ית:ר וכטישור בשלום האטת כטעלות עלה דכר של כללושלחתיך
 טה נל ה~גושית האטיתות כמלוסופיא באטת הבין חהוא הנה ועד התלטור טחתיטתזולתו
 טרק כל אליהם והטצורמ והטספר כתשכח-ת והכין ספריו ט:רשי וכל 4שרסטו כהשהכין
 וכתותם ואכוקרט גאלינום כה שטצאו טה כר[ הר8אה7( בטלאכת וטצא וסיעתומגסמ הנקר4יי לכטלמיס טתעלוטות'ה שנודע טה כל כתכונה וידע וחכפייו אקלידס בםשהכין
 ובסתריה כסודות'ה וצרף וחקק זטנו עד והרתחדש שנודע טה כל התורה טקכלת שכלווכלל
 צארהצ יום עד הנטצא'כם הטחברים טן לאחד שנגלה טטה 'וו:ר הנכואם כאטיתותובכלל
 בארצורק הקדושים פפריו צאת כתחלת רכותס( כקצוות טתפשטת ההגשטה היתוהוכמעט

 לענ"נו. עכ"ל וכו' עליה האשיטוהו אשר ההגשטה כהרהקת ובפרט רבים בדכרעד ו"להגדול
 טשנרש )היד( כם/ למ"ש המשנה כפירוש סנרש דבריו סותר שהרש"כננ מקוכ12 שכל1ר1ן

 בפירוש מ"ש אכל הלכדז לפטק נשהו4ט מפנ' תורה בחצנה בס' שכתכ כדבריו עיקה נקטינןתה"
 חיכרו והמשנה שפירוש אחר טעכם ועוד הלכה לפסק ולא לבר  פירוענ לענין .הואהפשנה
 האחרונים ודכתו ואחרתה וכא אח'כ חכדז ומרה טשנה ס' הגדול חכורו אכל כחרותובימ'
 טטרשיליא טרי אבא בר 'צתק רבינו היה הרט"כם של ההוצ בזטן נכם י עיקרת(הם
 ומנו ועד העולם טכושאת שהיו השנס חשכון ספרו בתהלת שכתב טה וכפי השמורמ(בעל
 ז"ל אביו הרב כטצות ומרפת: שחיטה טהלכות ספר חבר שנה '4ז מן שכהיותי שםעצמו עי רקוא וד1יד דהעטור בם' שם המעיין שיראוה ובטו הרם"בכם בזטן' היה זה' כפי.מצה
 הרטב"ם דברי שם טמי4? וגם תשוכות לו משיכ היה ור"ת טר"ת שאלות שזאל היהההוא
 טכיא צ"ה ובדף זה עם מ: שחולקים שבתיי( והו' טרוטניאה הלל לה"ר טמא טיו בדףתצם
 החש והוצאר טקצתו אלא כלו נדפם לא העטור שספר ודע טצרכונא הנשיח קלוניכצםלרביגו

 ף הלוי 'וסף ר' של כנו הלף טאיר הר' ]היו[ הרט"כם של ההוא בזטן נכ( . ידטכתיכרק

 י"נ ע-ן 1( . ק1"" מ64 !י""ג מ'ע עי' ג( . ו6י!ן מ"ו ח"מ ע'ס ח"נ כ4ח נ( . !"ס ח"ו גיח ע""(
 ס"1 ס": מ:ונס ס. סי5"גו ק:גת ועי' ג'ו( ח"1 סגי,נ נממיו )י":ט :יסוייס ע! 6נ6נ5י1 :סע!ין מס י1וע :( . ח' יגססב'

 ס'6 סן5 1( . וכ' 6' יינ !עין :סווייס סי5 ו( . יי"ג !מנ"!ם 1845 6ייע:מ ע" סמג:ימיס קנוס כע4לעמין
 וועז סיך ס' נסהוחת :ימנ"ס :!!' עי' ח( . סו6ג 1' סומ'נס .ת:,נת 6גית ס' וען ח:מ: ג,ג!וע ס' ע!כת,נס
 המת !נמין "" "ל51 יווגיס !מ!:,ת :ס,5 !גיע תתק"!ט מוגיס "וי וסיוס :עי[ור 1,: 11"! ט( . מ14 פ'!ח:ויס

 ה"" מ"ג ועי' )41ע( ה1"5 5!מיס נ' מ1ייס ו!'1י*ע !חוינן ו6ק"56תהק"!מ
 . ה' סגס: נ' יי ו!קמן ו"נ ,'

 . ונ"ס :"* ה"נ י"נ )ימעות ען נסוסמותוו 1,גן'(
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 .הכהן6( טשה הר' דהיינו הר"מך ונם גדוליכנם חכטים שהיו אחיו בן ט4שיר ורבינומיגאש
 באלכסנדריא דיין היה בזמנו וגם עליהם לו השיב והרם"בם הרם"בם ס' על הגהותשעשה
 חסדא' רן והר' ישיבה ראש הלוי שטואל והר' טשולם ר' הרכ בן פינחס ר' הר' טצריםשל
 בר טרכום הר' והכם נרבונ4שכ( חכטי וגכ[ טצרים 'של אלכסנדריא טעיר הספרדיהלוי
 'עקב בר טאיר והרן נתן בר כהטולם והר' יוסף בר טשה והר' 'צחק בר אברהם והרןטשה
 להכבם שולח הירה והרם"בם אליו שיאליככז שרקיו הרם"בם באגרות טודרוס בר משהוהר'
 ע'1 כ'דף באות העטור כעל וכתכ כשקוטו שכם הטע"ן שיראדק וכמו שאלותיהם כותתש
 1.ל טודרום בר משה ר' הגדול דגש.'א עליו שחלק החסיד הרב נשאל זה דבר ועלע"א
 שוו1ים שהיה טצר . אפרים הר' היה ההוא בזטן נם . פ, דף ט' באות שם הוכירווגם

 ש' באוו-[ העטור בעל כתב עוד '"ט סי' אלאשער הר"ם וכם"ש לו טשיב והיהטהרטיכם
 שילה לר*  שהשיב טעשה עי' טאוטרנטונ( שטואל טר' אחת השובה ראית' והיום כיהדף

 הרם"בם, והיה לו מקודם ה?טיבם בזטן 3כ( . וכו' ופסקו ז"ל מסיפתט יצחק רבי שלבנו.
 בפ"נ עוז טגדול הרב והביאה לוניל להכטי שהשיכ כתשוכ' כעעטו הוא וכמ"שטקורר"כא.

 וכזו-ק הע כך במערב שהי ותפילין וכולי בדעתכם שעלה ,ה תשובה וז'ל הפיליןטהלכות
 שהטעני הוא החבור ו4שו-'תו טקור"רובא הרטב"ם שמו בתפיל'ן חבור שכתב טי 4שותוכתב

 אורעו וכ"כ בתשובתו ום"ש כ"מ הרב זה על וכתב וכו' שלפנ' המערב אנשי כלוהכעה
 ושמו רבינו שרם עירו בן אחד תככם הוא טקורד'ובא הרם"בם שטו בתפילין חבורשכתב
 שטואל הר' ד'נו טבית היו הרטיבם בזטן 3כ[ . עיש וכו' לבד בתפילין חבור וחברכשטו
 זו תשובה והובאה הרכרבם בתשובת כהוב  כאשר ששתי( בר 'צחק והר' סעדיא כרויהלוי
 בע טדבר' הנראה וכפ. הקראין ענין על ז"ל טהר"דבו בפסק ט"ו ס" טהר"שך שלבח"ג
 תת"צא אלפים ד' בשנת דהיינו-שנולד שנה ע"ה היו הרטיבם של חחו 'ם' כ' 'וחם'ןס'

 היהוד'ם כל אותו ובכו בטצרים ]תתק"סה[ס( אלפים ד, שנת ונפטר שבת יום פסח ערבליצ'י
 נקבר כ' ויא המעשה שם כמ"ש וכו' בא"י לקברו הוליכוהו וא"חכ 'טים שלשהוהט5ר"ם
 אב אברהם שרבינו 'וחם'ןו( ס' בעל עוד וכת' האבזת ב'ן בחברון נקבר כ' ו'"אבטבר'4ש
 והר' הכהן ששורם והר' קיןונימוסח( ורב'נו זרחיה בר והלו' 'צחק וה'ר והרםיבםב"דו(
 נפטרו מפלטי( אהרן והר' ט( טאורל'נס ור"ת טפול'טולא טזאח בן אלעור ור' הכהןיהונתן
 ואחר שנ'ם ק"כ אלפם רכ פט'רת אהר נפטר לפיזהשהרמ"כם ל'צ" דהיתקסה שנתכלם
 רשי',6(. פט'רת אחר שנה וכ"ה אלפם רב פט'רת אחר שנה כ"ז ונולר שנה ק' רש"פטירת
 והו4ש במצר'כ[ לנג'ד טהטון אברהם ר' החם'ר הרב בנו קם י'ל הרם.בם שנפטרו4שחר
 וז"ל ח"' ס" בתשובות'ו יל 4שלאשקאר הר"ם וסןכירו אלכפ'אה'נ( ספר הנק' ספרחבר
 במקוטנו שנהגו כמו הטילה קודם אותה לברך שצר'ך ו"ל הרטב"ם דדעת ודא'א'ברא
 בספר בנו אברהכם ה"ר ערם'ו וכ"כ 'סעו וע"פ 'חנו פיו ועל יל דמרן אתר'ה דהואוה

 אברהכם שה"ר 'וחסין כם' וכתכ עיש דכר'ו שם והכ'א וכו' שסוכר מי ויש ז"לאיןכפאיא
 שיר עים פ'רוש עשה 'הודה בר 'וסף הר' הרם'בם של ו-וחשוב תלם'דו וכן שאלותעשה

 ששאל שאלה הרם"בם אנרות בסוף ר4שיתי הכותב ואני טאדיג( חשול ערב' בלשון השיר'ם*,
 חכם שהיה נראה תשובתו דברי וטתוך ז"ל טייטון רע-'א הנגיד אל נרשום ה"ר בן 'וסףהר'
 טיימון דוד רבינו הגגיד היה מיימון הר"א שדם ובנו בטקוטו שכם הרואה שיראה כמונדול

 . מ", ת"כ 1ו6"ג נמיע נ'וע"ע ס' 1עין ס,,:יו כנר יונס ג( . "' י'ו 1קמן 6ומ' נענ מסססכסן ר' י71 ,ים י"" מ' ס"* מ"ג*(
 ממ'7תו עת וע! סרמ"גס ס71ת עת יג! וס:ס ',תס'ן ס' ונתנ ע,ר מתת'1 1כן נ' קנ"* נ'ותס'ן 7:יס סגסתמ1ני' ס," ס"נות נ'ן ת'גור ועי 1"נ"ן כ1"ן ס( . ג' ת"ג סנ14 נסוסס,ת 5ונן ש' 7( . '"ו ס'נרס סקן'ל ר"" עו!7ות ע"נ(

 תתק"סס)י"ג טנת נ' ונפטר 1185( מערן )! תת"נס י"" סנת נונז :סרמ4נס סו6 מיגרוסס וי.עווס ס,מ, ת:מ' תקרו סרנומגי
 . ס"1 ס"נ ס'נ !ר6"ג מ"ע ש' תתק"מו ס' !סני מת ססר""נ? "ינו וס ו( . "' ק!"נ 1( . "' ס,יס ינ74 ת"ס.ס ותקיסי ק:*1 ת"כ 1ר""ג מיע ש' . )ע'( נסי4ס )מ"ס( נק" סימנן סנס ונ' סיי' סני ימ' *"כ וסי, 1204(7עיעמנער

 ננרנ,נ" סגמי" ק!,ג'מ,ס ר' ס,:ו נ"ןח(
 נ7' נ"ס מסי!ג "סר,ן ר' '( . "' 74 ע"! ט( . *' י"" ע"!

 סרמ"נס נו!ר "' )'"נ 1ע'ן תסנונו ס:פי סמתנר ענ ות'מס 5"4 תת" ט!7 סס7מ4גס מטמן 1סי ,ס ג1 '6( .ו6ממ' קר6ק"
 1!" "!י 41הת'5ת

 עי 4טי5ע ש' יג( . 1מ"* ת' ג.ס 5ונן ע" ינ( . ס' סגסס וע" מרג'ס
 ר.

 'סויס נ( '1מ1
 . לעיח ""נ !רן"1 ימ"ע מונץיין'
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 ברבים אוחו קורים בטצרים ההוא ועוכם ועך ערבי בלשון החורה על טדרשיכם ט'שחבר
 חלטידי ה'ו והרם"בם הרא"בר של ההוא בדור נכ( . קהלוח6( בקצח ושבח שבחבכל
 והכו ו'ל רש"י של בחו בנ' הם חלטיריו וטגרולי החום' בעל' הצרפתים רנוחינו והםרש"י
 )בין טאירנ( רכינו. בן מרוטרוג שטואל ר' רהיינו רש"בם הוא שבאחים הגרול אחיםשלשה
 טפרק בחרא בבא ,פי' וגם פמחים ערבי פ' פי' והוא טרוטרוג שטואל רבי בן מאיר(רבי
 ערסחהגש הטסכחא השלימפי' ורש"בם וקנו רש"' נפטר הפרק אותו שבאט9ע הבחיםחוקח
 שאוטר הכחוב ע.ש גרולה ררך חם רבינו ונקרא טאיר הבינו בן 'עקב רבינו הוא הב'והאח
 צרשח שבארץ ושטענו הקכלהד( בם' הרא"בך וכחב הישר ום' חשובוח והרבה החלטוךעל בפ" ספרים הרבה חבר והוא גילו בני טבל ובחורה כחכטה נרול ה'ה והוא חם אישויעקב
 ללטור ויוכהו ויחיהו 'שטרהו ה' יעקב ר' שטו רומרוג בטרינח טובהק ורב גרול חכםהיה

 יעקב רבינן שוו-(ו ונר' ט~שורלינשה( ריח עוך יש וגם ע'כ בישראל חורה ולהרביץוללטך
 בר יצחק רבינו ררקי.נו הרי"בם הוא הג' והאח טקוטוח בכטה החום' שטביאיםטאורליניש

 נפטר שרשב"ם יוחסיוי( ס' בעל וכחכ ע'ש וכו' ליבון טצריה אחיו 'צחק והר' בחטיןבהגעלה דסגי אוטר יעקב רבינו ע"א סי' החרומה בם' וב"ג מקוטוח בכטה החום' שטביאיםטאיר
 נפטר הריףק( הלטיד טרינשבורק אפרים ה-בי חחיקלז( שנח נפטר ור"ח חחק"להשנח
 9פנח ס' שחבר נחן בר אליעור רבינו רה"נו ראיבן היה רש-בם ןכזמן . חח"קלהשנח

 יואל רבינו של וחטיו טוביה גר שטשון רבינו רה"נו רש"בט 'שך[ חמיו היה והואפענחט(
 וכ"כ ע.שי( הגעלה בה' וטצה חטץ ה' בסו' בה"גט וה כל כדטוכח הראבייה של וקנוהלוי

 ספר טבעל לאפוקי וזהו הלוי יואל רבינו של חטיו היה שר~בן הנשה ג'ר פ' בסוףבטררכי
 יו~של ר' של חטיו היה ושהוא הירחי נחן בר אברהם רבינו הוא שרא"בן שכחב"(יוחסין
 הר'אש ברור לקטן עוד שיבא וכטו הר"אש של זקנו היה רא"בן וגם בזה צרק ולא ע"כהלוי

 היה ורא'בן רשיי של חחנו נחן בר יהורה דהיינו ריזבן של אחיו הוא שרא.בן ואול'ע"שינ(
 טה' בפינ בה'גט כראיחא רש"בם-7( בזטן היו ושניהם יוסףיג( בר אליק'ם רבינו שלחבוו
 ושאלו וכו' ת-א-בן יוסף בר' אליקים רבינו אחח לרעח והסניטו טעשה היה ונבראישר"ו

 40 וכוליו לה שנפלו האשרה פ' כתובוח בט' בטררכי וכן לרבריהם והורה רש'בם פיאח
 החשכווד כל פי' והט,( אליקים ה-בינו וכו' שטואל רבינו אח אליקים ה-בינו רא"בן שאלור'ם
 החלטוד כל ו2פי' רל הלוי אליק.ם רכינו וכ"כ ויל ח' סי' א' כלל בחשונותיו הר"אשוכ'כ
 וגם ע"ש ע.ך סוף קלה רף י' סי' פ"ה בכלל כ"כ וכטו ע.כ וכו' השחא וו"ל כחראבבבא
 בומן גם . ע.ש ול'ת רשיבם של חבירו היה שרא'בן טשטע ק"ב סיטן טינצי טה"רםבתשף
 ורבינו נחן בר כח2ולם ורבינו יואי[ט1( בר כת2ה ורבינו טררכי בר '9חק רבינו היורא'בן
 רבינו ג"נ היה ההוא ובזמן טשהיו( בר טא~- ורכינו טשולם בר נחן ורבינו אליהו בריוסף

 . .ט( הבחום חזקח ט' בתרא בכבא במררכ' זה כל כרטוכ'יעבץיח(
 והיה שטואל בר .9חק רבינו רה"נו החו' בעל ר~י היה החוםפורם בעלי רבוחינו מגהולי3כ(

 שטב,אים הבחור ר"' לאפוקו החוספוח בעל הוקן ר"' הנק' והוא חם רבינו של אחוחוכן
 ור*רתי י[קטן עוך שיבא וכמו שמשון רבינו של ~לחיו ר"י9בא והוא טקוטוח בק9חהתו'

 רבותיו לו העידו כי ר.ח של אחותו בן התוספו' בעל רזי על שכחב לררך צ'רה ס'בהקרטח
 טהם אחר שכל רבנים ס' לפניו לוטרים שהיו ונחפרמם נורע כי רבות'הם בשםהצרפחים

  שיבעו ודע ע"ש פה על אוחה חוורים והיו חבירו לומר היה שלא טככחא לברו לוטרהיה
 ט"ה דף וכחיכם כמ' התוספורע ונ"כ התוס'כ( בעל ר"' של כנו הוא התוס' טנעליאלחנן
 מק*' ד( נ'. ט'1ג'מ"1 ע"ן ג( !"~. !'טעי6ט1י נ1י ש',1נז נ( 1!קמןכ'6'. ט"1 !היס"זן ז'1ננ"' *'ז' סס"גת'-6(

 * 5'טוני*ט1י5'ג י1י 1(.יונן . ק5"4*' 1( ט"1כ'. ס(ג"מסס"'י"ט1!קמן . 6'1"'5ן מ"1 נ"מ 1ש' "'( ק:"ט);1מס'ן
 ס1" סצ1י 6נן ט' ס1* ט( . ני1מסין "'נס קי"'ד ת5מ'7  ותינות ס' סגתס נ' ט' ונ"5מ(

 :"ע סי*ג  ורנךיי י"'נן מ'
 1:תג ויכ"ס ססק 1כן י"'נן ממי1 מסי :סנהיג :נ"ט כיננ1 1זמ מס מ;": י( . י6ס1 !6 תמק1מת ימ1ק ממגי1סמתגי

 י' ינ( . נ' כ'ג יכ( . ט' 1סגסס '"נ "' מ"6 :ס"ג 211,' "' ק5"נ ,*( ג'. סגסס "' ט"1 1ע"ן 1:1' י""נן 11קנ1:סי1:6ניט
 2רא4קיס

 י1מי
 י"ט מי י""נן ממ' נימ1:ת י"'גן מ5 תמי1 קימ

 1ט""
 11ס ט") *' ת"6 סס'ג 1עי'

 5מגי מת "~קיס י,
 מק1מ1ת11ס ו:6י קמ'1.קמ"מ י*'נן.7ן ש' י7( ג"1. סי' ע-: *5יי6 י' תתנ1 סס גס 1*51ס נ'1 ס" ע"ם תתק"נמ2ת
 סת!מ1ז מסיים ת11, "5'קיס י' "מ 1'ע טו( .סמ1ט

 ס1"
 סם סי6מלס ג' 'ט( . ג' סגסס 6' 'י1 51קמן נ'ט סי' ימ"ן מ1"ת ען' ית( . מס י"'נן י1( . ג' חנ"ג ש'.י*"נןס1( . ס" דתיי נד"ס 1י1תי י""נן. :5 תוה1 י1סן ני *!יקיס י'

 4 . . *' .שם כ' מ"ו ע"ן כ(ינג"י'מנססויק.
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 הוא אלחנן רבינו של ובנו י' 40 שבועות להלכות דש"כי ט.יטונ'ות בחשוכות טוכח וכןלב
 וכיכ קיח ס.' טינפי טהירם ובתשוב' י"ח רף דערכיןו בתוספות הנו' אלחנן בר שטואלרבינו
 : ך' מ4 משפטים לם' רשייכי בתשובות ונם " מ'טז אסורות טאכלות לה' רש"כיבשו"ת
 הל"יף4( בהנהתע ככתומ טר'ת שאלות שואל וה.ה כחמ51ם רבינו היה התוספות בעלי בןסןנב(
 טכ טרבנ4ש טכ להב טב שלם 1"ל טרית טשיל' רבינו ששאל תשובה קע-ט דף שבתסם'
 פנים ולא ייראך לא טי ר'ת לו והשיב וכול' משולם צעיך ה:ני טאיר בר 'עקב רבינוהוא
 כחפולכם רב.נו שרפה טה עען טגזלות ברטוכחות 8ניו על שטוכיחו דכריו וכלל וכוןחפאך
 שר"ת החום' כתבו ע'א ק-ה רף פמחים ערב' פ' בפמחים ונם ע"שנ( בספריכם הגהותלעשות
 ט1ם הסעתה 'כל בטדרש ראטר לטעריב טנחה בין ל~שכול שהנה,נ טשולם רבינו עלכעפ
 חולק היה שרת טפינו הטקוטות ברוכ ונם וכו' הטת'ם קרוכיו את נוזל חשטשות ביןכשבת
 טשולם רבינו הראיבראו של רבו שהיה טשולם רבינו וה אם ל' נורע ולא משולם רבינועל
 שהוא והנ"לער טלונילג( טשולכם רבינו או טלוקא קלוניטום בר טשולם רבינו או נתןכר

 טשולם.( כ6ם התוסף כש0ות לקמן שיתכאר 0ה כפי 0לוקא קלוני0וס כר 0שולכםרבינו
 ככתוב טלת שאלות שיאל וה'ה טר' 4שבא בן יצחק הר' היה ר"ת שבזטן כתבתיס(וכבר
 חבח- ועשה העטד ס' חבו שהוא יר כת'בת בם'  וראית'  י"1ז מ'ן אל"ששקר הר.םבתשן'
 הרכרות קראועשרח אהד חכור חכר ונט שערים בר4ה וקראו ז'ל אלפס' הרכ דכרי עלאהד.
 אברהם בר שטשון רבינו רהיינו רש"בא היה התום' בעל' טנדול' וכן הטתרוח ענייני בוביאר

 בעע[ הוקן ר"י של תלטירו והיה טהרווש ומדר זרעים מרך על פי' שעשה והואטשאנץז(
 יצחק רכינו ממורי אכם 'ורע ו~טיני שמעתי כתשו' שכ"כ רית של תלמירו היה עםהתוס'
 טשאנץ 4שברהם כר יצחק רב'נו רהיינו בתוס' הנו' רייצב~ש וגם ר"ת טטע-י ~יםהקרוש
 טקומות בכטה בה"נם ונם טקוטות בכטה בטררכ' כרטוכח טטנו קטן רש-בא של אחיוהוא
והוא

 אחרה וככטה_טקומות כ-ז,( סי' נשים לס' רשייכי בתשובית כרטוכח הבחור ר'י הני
 טבעלי פטר רבינו ונם בהגה י'ג רף במיטק כדטוכח ריציבא בוטן היה טוביה רבימוגם

 טכעד"' חננאל בר כהןק( ם חי ורבינו שאלות טר'ת  שואל' ורגא ר'ת גזטן היההתומפות
 ככתש הסט"ג בעע[ טקופי הר*ם של אטו אבי היה והוא ר-ת של תלטירו היחהתום'
 אם' אבי אוטר אטנם ע"ח מ,' וטצה חטץ בה' בם-טנ וכ.כ וטצה חטץ טה' ח' בפןבה.גט
 1-התוסן טבעל' 8ורת יוסף ורכינו וכו' קל תרוטה איסור כי הכהן חננאל ברבי חייםרבינו
 בהרב)-ק שבת בט' ובפרט התוס' שטייאים פוהת ררב שהא ונר'אה רשיבם של בנותוא

 התום' בעל פרץ ר' של רבך ,היה והוא הזה בזטן היה כיאיבנרא,( שטואל ורבינוטקוטחש0(
 יוסף בר יצחק ר' ודיב התוס' בעלי ר" בזטן היה טפריש יוסףי"( בר יחיאל ר' הרבנם

 כרטוכח הו-(ום' בעל ר" שע[ תלט.רו היה גולרה עטור' ס' הנק' הטם"ק בעל.מקורוביל
 טפנ' החוטכמיכ( בעל 'צחק רמנו נם ונקרא טפריש יחיאנ[ רבינו של התנו והיהבספרו
 0פריש ש0ואל'נ( כר החסירם ס' שחבר ההסיד יהורה ר' והרכ חוטטו על שערות לושהיו
 שע[ טחביר'ו וכן התום' בעל' שטו4של בר הקן 'עחק הר' בן הוקן.י( קלוניטום הר4וכן
 'ר'א'ם ספר חבר והוא טם'ץ אל'עזר רבינו רה"נו ור.אכ:( הלו' 'ואל רב'נו היו שטשוןרבינו
 תריסר סי' לולכ כה' הרכ-י טמ,פ הלו'טי( 'צתק כר ה"נו הלף 'ואל ררכ'נו ונר' רגפציתעל
 יואע[ וחחם וכו' הגוי ברשות נוים של בשרה שהולכים ארם בני ראית' כתוב טצאת'מ-ל
 בזסן שהיה רקהו(ו בספר . שם עור וכתב רב רף הלקט שבלי בס' וכ"כ 1"ל הלוי יצחקבר
 הלוי 'ואל רכינו את יצהק בר אפרים רכינו שאל כתכ ליז וכרף ז' כרף ע"ש אפריםרכימ
 היה וגם שטשון רכינו  שע תלטירו היה הסיטנט,( בעל טקוצי יעקב בר טשה ר4 והרבז'ל

 ינס1ת מפוע, הדקץ :סנינ סגמת סיימ6(
 סל"יי

 . סי4"ב: ס! רנ1 ס61 "'( 'י4 !ע'! 1 יעקנ נז מ!יני! מ:11ס 1י' י*ת :! תנוי1 ס14 נת1 נר מ:1!ס ר. נ(.סי.ן!לכ"ז. היפי ס' יג" נ( . 4' ון 1ע'1 וקונ*1 ,סריס תומת :נ:ו ומפוסיו
 ע! נס1ספותוו נינז ו( מס'ק. ונ6ן '1תסין 9ס' סעחיק 1:ס 4' י"ג ס( . ה' מ' 1ת:ת,ס מנן ור" 4' סגסס י*גי'ד(
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 . 1*1 !ימער4פוי 11י 5ינן 0י( . י", *' ""4 נס"ר.ג 'נ'כ 00 .כ'



פו
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 40 ד[חכר והתמיל קע'ה כשרש ז.ל קהן[ון טהייי כטיש טפריש יהורה רכינו שלתלטידו

 קרןב ספרו חבר וה לפי והנה ספרו בהקדט' הוא כתב כאשר הששי האלף בחחלתהס"מג
 שנה ותת'ק"ה אלפים ר' אחר ויה' ע.ב ע, ברף וכתב הרטמכם חבור אחר שנהלע'

 ואסץ להוכיחם בספרר הייתי תתק"19 וכשנת להוכיה השמים טן סכה היתה עולםלכריאת
 הר'ם בומן היה התרומה"( בעל טגארטיוה י9חק בר ברוך רבינו נם ונולי ורתותיהק"בה
 הלויש( 'ו4של בר אל!עור רב רה"נו ראב.'ה היה ההוא בזטן נכ! י הס"טג בעלסקועי
 תמר והוא רבים בטקיטות בטררכי שספורש כטו אביאסף נם ונק' העו' אב' רבינוונק'
 העזרי אבי רבינו נק' ספריו חג"ש אב.אסף וס' העורי אכי ספר חבר וגם משו'ת גדולספר

 ואבי4יושף רראבי"ה ת.טא וכי י' 40 בתשובות.ו ז-ל טינעי הר"י ט-ש לך והריואבי4שסף
 פסק וכן בה שכתב רלעיל סההיא אביאסף ושהוא העורי אבי הוא שראליה אחרבפסק הוכחתי וככר אביאסף והוא העורי אבי הוא שראכ.יה ביר, הי4ש קבלה איברא אהרריפליני
 היח ראב'יה כי ראנ"ה של וקנו היה שריאבן ירוע והרבר אסף אבי וטסייטת וקינירא.בן
 טעשה בתשובה ר"ה במ' בטררכ' כרטוכח רא"בן של חתנו היה יואל ורבינו יואל ו" שלבנו
 לעמור יכול איני כתב ררא'בן חתנו הלו' יואל ורבינו כתב ושם וכולי תתק"טה בשנתהיה
 בתוכף טס,יטת 4שסף 4,בי המסייטת רלעיל התשובה זאת ועוד וכולי חטי טורי רבריעל

 סהלכות פ-ר שכסף בה'גט וכ-כ עכזל הו4ש חר אסף ואבי ראב..ה אלמא ראב"יהדאלפס
 טה' ייא בפ' ובה-גם ע"ש וכולי הוא גם כתב ראב"יה נינו אבל רא"בן פסק וכן י"טשביתת
 רף נשים מריני י"ר ס" קארו מה-רי בתשו' ועיי' באביאסף ראב"יה פ.רש וכן כתבגרושין
 זה בענין ל' נרא'ם רבר'ו אין אבל ט'נצ' טהזר' רני, לרחות שם הרב שרצה עיאס"א

 תלטיף היה וגם תקיסו ס" בא"ח הטור בעל כם'ש שמשון רמנו של תלם'רו היהוראבייה
 יואל שרבינו זה לפי ונטעא נ' בשרש קולון טה-רי וכם"ש טטיץ אליעור רבינו שהואטר.אם
 טה"רם בתשובות שכחוב וא'עפ כתבתי שכבר וכטו רא"ם ושל רש"בא של חבירו היהאביו

 שט" העורי ואבי 1-;לוי יואל רבינו רבוואחא 4ופליט בהא וה ד[שון קכ"ה ס4טרטנבה-ק
 טןהתימא אי)זה כי אריא לא טהת' אי הלוי יואל רבינו של בנו אינו העורי שאבילבאורה
 הקרחש בחנאיסרבינו שטעינו וכטו התמי' בריני אביו על חולק שהבן נרולי' כטה מצינושכן
 רבר עקיבא רי עכם חולק ורש"כי ובבריית~ש בטשנה טקוטות בכמה 4ביו רש"בג עםחולק
 גכם שחיטה טה' "א בפ' 4שביו עם חולק זהר-טבם רבו אליעור ר' עם חולק עק'באר'

 שבא וכטו טקוטות בהרבה עליו חולקים ותלטיריו רשי' של בתו בני ורי'בם ור"תרשיבכם
 מן וכטו טקוטו' בכט' 4שביו הריאש עם שחוד[ק הטורים להריב מצינו וכן התוס'כרברי
 היה קרובלוסנם או התוס' בעל' בוטן נמ . ההואג( ביין חולקים אביו יואל ורבינורי1ב"יה
 קרחשין ט' על ריזר תוספח שעשה הא' מטראנ' ישעיה רבינו והיינו טירני טעיר ישעיהרבינו
 וכתוכינבן ונבי4ש4 תם-' על פי' שעשה ישעי' רבינו והיינו רטראני ישעי' רב.נו תוספ'ור.ל

 כל אותווטביאים
 הפוסקי~

 בנו וגם טספר אין פעם'ס בפסקיו אותו טביא הר"אש ובפרט
 שהמ כתב ושם 'שעיה רבימ ענין על טטראני טשה ה"ר בנו ט"ש 1.ל טסראני טה"ריטתשו' ח,* בהקרמת ועיי' הטכריע נו חבר ווקוא רבים בטקוטות אהקו טכיא הטור בעלהרב

 : עישן( בח"א שם עעסו טטראני טה-רי הרב כתב וכן טשפחתו יחםטשלשלת
 ריר תוספת כי ק' סי' כחינ ו'ל טה"ריבל הרב מזש כאן להוכיר ראיתי ארחין אנכויקנה

 לא נרלה כי תורתו ואור תכטתו טכבור רבה הטחיל' בקשת ואחר רורא יצחק ה"רהוא
 ישעיה שרבינו לוה ועוררא,ה וכ~ש רטראני ישעיה רבי הוא אלא כן האמת שאין בוהצרק
 הרמ שכתב בע9טם הרבוקם והם הרב וקני טורי כ-כ בחרושיו כותב פעטים רוב נכרואחרון
 בעיר באשליא היה הא' יששה רבינו כי ע"כ נ-א ברת הקכלה שלשל' בעל וכתב ו"לזקנו
 בעל* בומן ה.ה הנה רנריו ~עי הרוקח בוטן לוטר רו9ה וה בדור נאפולי שבטלכו'טירני

 ר% כי היה וכן אותי יורש כתי בן והנה אטר פטירתו שבעת אחר בס' טצא כי שם עור וכתכהתוספות

 ושאע שמן* טי' יש כלוהן ש'* ע4 נ( ממ. 1וגן ג( . ו' ינסי *' טי, ו1קתן 1ק 5יטטו*סור 1!ל 1וגן עי'*(
 . ג' ומ.1 ג' 1'ס ג.5 מעפתתנ 'ממ 1ע5 מס טגן ג' " ת"* :ס"ג עי' י( . סמחנל עסשסדן

**



שנש4
 שלשים כטו חכם היה בתו בן 'שעיא ורבינו חכטתו את יח? בתו בן שהיה אחרוןישעיה
 ישעיה רבינו כי יב ס" בתשובות'ו טפאנו עוריא טנחם ר' הרב .וכ"כ עכ'ר וקנו טיתת אחרשנה

 טט,-אני ישעיה רבינו אותו קור" הפוסקים שכל ראינו אבל הוקן ישעיה רבינו של בתו בוהאחרוןהיה
 לו סי' עטוקים טים בס' וכתב טירני שנק' טקוטם שם על אותם טננים שהיו ונר'האחחן
 בוטן שהיה להרש"בא וראינו ע"ש האן ישעיה רבינו בוטן היה ורוע אור 'צחק ר' הרבכי
 טעירואיינא. ו"ל ר4יצחק הרב בן חיים ר' הרב אל אשכנן תקזעא סי, בתשובותיו וכ"כבניו
 בתלטור שהובאו טה כפ' התף*( טבעל' הרבנים שטות וח במקום לסרר ראיתי ארחיןואנכ

 רבותינו  של שטותם ואלה הצורך לעת אחר בטקום וטקובצים טסורר'ם שיהיוכרי
 טסררם והנני עולם וגרולי גאונים כטה רבריהם בתוך הובאו וגם בכללם התוס' בעליהקרוש4

 השאלתות ספר שחבר טשבחא גאון אחא' יב א' אדת . בהס קורא ירוץ לטען בית אלףע"ר
 ובקרושין שם ר.ת לו והש" '"ג רף הרא"בעבר'ה טקוטות,. בהרב' הובא התמ-ה פרש'ו'על
 וע'ו '"ח רף ויומא כזה הף תענ'ות הרט"בם על שהש'ג הרא"בר . כ' רף ובתעניות לז1רף

 שבת אברהמג( ה"ר . ט.ה רף ברכות 'הורה רן של חט'י אברהסנ( רב'נו . )'"ב[ ותטורההלל"ח
 . ב רף ויבטות ט' רף ב'צה טבוג'ל אברהם ה"ר . טקוטות ושאר וט"ק עיובין וט' לרף
 כר אברהם ה"ר . ו' רף טכות טאורלינשד( אברהם ה'ר ע.א רף קדושין הגר אברהםה'ף
 אברהם הר' . ה' רף סוטה טררכי בר אכו,ם ה-ר . 8זזה( רף קטא . רח רף טכותיצחק
 ול~ש ו' רף ע"ו טפיהם הר'א1( . ט"ו רף חולין אביוו( היר ז קזו רף חולין טשה הר'פן

 ה'ר . כיגח( רף חולין מר'גנשפורק אהרן ה"ר . כזו רף פסחים אהרן הר' . הוא טינתפרש
 אלחנן ורבינו 'צחק טרבנו ,ותר גרוליככן פומקיכם הכם וט' וז'ל נ"ב שרש סוף"ל טהל"י וכרתב בהלטור רבים בטקוטות וגם טקוטות בכטה לו בט' הובא מיהןדף וכט.ש התוס' בעל ר"י של בני אלחנן רבינו ל'ט(. רף וחולין נזב רף קרושין הלויאושעיה

 אלחנן[ ר' שהביא שכ"ט וברור הוא ירוע רבר והנה נוכף אלחנן ר' כחבשהר'
 שהוכירוהו תלטיריו כל לו עשו כאשף ר"י כךטפרש או רזי כתב כך אוטר יעחק ר' אביורברי
 טוסככם שרב טפני הקרוש רבינו בלשון טיכירו התיוטה בס' ברן רבינו וגם רבינובלשון
 הוא וקרוש הואוגרול

 גם יצחק רבינו אביו רעת וט"ט וכון לטרנו אלחנן רבינו רברי וטחי
 ל' רף נרה ט"ט רף סוכה ח' דף יוטא הוקוי"( אליה רבינג . עכ"לי( כן אינו רעתוהכרעת
 הקרה? טאובריק אליה ה"ר . בתלטור טקוטות בהרבה אליהו רבינו . בחלסור טקוטותחפאר
 שלטה בר אליהו ה"ר . י"1 רת סוטה הצרפתיע( אליה ה-ר . יזר רף ובחים רו רףיוטא

 אליעור ר' והוא הר"אם ל"בע( רף ע"ו יאורה ה"ר בן אליהו ה"ר כ.ר. רף ר'הטבורגושיג(
 נוכר וגם חבה-ו שהיה להר'שבא והקשה וס"ו וס"ר וט"ל ל"ו רף שבת ר"ת בוטןטט,ץטי(
 ודהוא הלויט,( 'ואל בר אליעור רמנו . טקוטות ובשאר י'א רף ובחג'גה כ'ר רףבפסחים
 . יזג דף ותעניות ט"ו רף ותוונין קן דף פסחיכם אבי~שסף והוא עורי אבי והואראבזיה
 בשאר וגכם טקוטותיק( בהרבה שבת אליעור ה"ר . י"ו רף שבת הוקןיו( אל.עורהזר

..
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פז
חנאש
 וקדה2ין צ'ח דף וכתובות צ'נ רף 'בטות טשאנץ4( אלישר ה'ר . בתלטור טקוטוהבשאר
 . הסיר יהורה ר' הרב של חלטירו שהיה ונר' ט'ו רף שבועות הרוקחנ( בעל 'הורהבר אלעמ- רבינו . ע*ט רף בתרא טזלירא אשיעור ה"ר , נ"ט דף וקטא נ"ח רף וגיטין ר'רף
 בהרבה הובא הר"ףל( של תלטירו אפרים ה"ר . כ"ו רף שבועות ג( טמננצא אלהנירה"ר

 ל"ו. רף פמחים הנבור אפרים בר אפרים ה"ר . ק"ר רף פסחים מר"ת שואל והיהטקומות
 ס'ד רף קטא ד'י את שאו~ טו(וניל 4ושר רבינו . ט"ל רף ע'ז ט' רוך % אפריםה"ר
 החרוטות בעל אותו וטביא הפוסקימ אותו שטכיאים טלוניל טשילם כר טלוניל הרא"שוהוא
 כניטין ד4 טסעורק בם' שכתב לעיל כתבתי וכבר שמת טי בפ' נפסקיו הרא"ש וגםבספרו
 . רעשירימס( גרולים חכטים בניו וחטשה טשולם לרבינו אותם וראה לוניל לעיר הלךשהוא
 רבינו כ'אורז

 כרי
 כקרוש'ן ונם ט"ו רף ויומא ט"ח רף שכת התרוטהו( ס' בעל יצהק בר'

 בער[ ר"' של הלטירו שהיה הנראהו( וכפי ותטורה וכריתות מןרכין זבחים וט' וע"זונזיר
 טרקנאש הר"ם טביאו ונמ שטת טי בפ' אשירי בהגהת שהובא יוןת( טארץ ברוך רו' .חתוס'
 תט"ה ף אדין , נרבריהסט( התכר שלא אף התו' נעלי ב~טן הנר'היה כטו הפוסקי'ה2אר
 בו-ש אגרת בענין ע"פ ובפ' בהלטור טקוטות בהרבה הובא הגולה טאור טה2ון רבינוהלנו
 דף עדו טטילאן רור ה"ר . י' רף קדושין '6( רור היר . ל"ז רף ברכות טטיץ רור ה"רד' 4שדרש . הגולהי( טאור טרבו ששטע התלטור הטורה טפ' טרבו רבו ששטע פרש"י כךטחלת
 דף ע.1 גאון נחשון בן האיי רב . טקוטות בהרבה גאון שרירא רב בן נאון האי' רביץ' אמק כ"וו(. רף טפרשאיג('בכורות רור ה"ר ר'. רף כתובות טטנצפורקיכ( הור ה"רנ'ט.
 . בתלטור הטקוטות ברוב הובא חננאל רבנו ח' אדין . ט"וטו( רף סוטה הללעו( .נ"ט
 בהרבה הובא חיים[ ר' . טקוטות ושאר כ"ה קדושין קייח פמחים ל"ה ]כרכות הכהן חייםר'

 היר- . כיו רף זבחים טררכי בר חיים ה"ר . עצטו הכהן חמם יבינו הוא ואוליטקומותיי(
 שזהו ונר' ס"ט רף קט4ש טוביה רבינו כס' 4יויז . פ'חיח( רף טנחורץ יוסף ברהייכמ
 טרו"שכ,( ה"ר . מ רף תענ'ות טטט'כ( הר"' . הטררכ"ט( שמב'א אל'4ש בר טוב'הרב'נו

 בתוס' וכתבו הובא טקוטות בהרבה גאוןכנ( יהוהאי רבינו ין אדךן . ח"' רףסנהרר'ן
 _ררזלכא-ש פ"א רף ובטציע4ו ל"ח רף ובסוכה נ'ט רף ובנויר פ"ח רף רניטין'בתר4ש ב~

 בעו-[ טקוצי הר"ט ונכם לח רף בסוכה שכם פרש"י וכן גאון יהוראי ר' חברונרולורה
 יר רף בביצרה אבל נרולות הלכות ספר עשה גאון יהורא' שהרב בהקרטתו כתבהסט"ג
 גירושין טהלכורה פ"יא בהג'ם וכ"כ פסוקות בהלכות גאון יהורא' רב פסק וכן התום'כתבו

 תלטידיו שהיו ופעטים הוה עינים טאור גאון יהורא' רב כי ר"ת בשם בט"ק כתכוהטררכי
 רסהם קצת על לסטוך אין ולכך )כו על עלה ולא מפיו יצא לא אשר טשטו לפניוכותבים
 ה*ר . ה' רף וטציעא י"ח רף כחובות חסירכד( יאורה הר . עיככג( גרולות בה'הכתובים
 פ4 שחבר בר~לי בר יאורה רבינו והוא ק"ר רף ועירובין י"ז רף ברכות ברכרוליכס(יאורה
 ופניאים נרנלוגי אל גרסאות ויש נרצלוני אל 'הורה רנינו הנשיא הרנ הנקרא והואהעתים
 התג1 נתן גר ר"י רי"בן . בתלטור רבים במקחמות הובא יהורהכי( רבינו . הפומקים בלאותו
 אלו מ' בסוף טכות ט' לפרש סיים והוא בתלטור רבים בטקוטות הובא וחלטירו רש"ישל

  ו'יזוי'יויין ר,גל,ס נ' !ש!ע'ו ג(ע" קכ"1. 15נן ש' ג( מ"ע. .)ונן יש' טון "' סנר* נו סו'ג* ס!ט נגוממ"ות"(
 . עשמ סוס ס'( סנסס כ' )גו' 5ש5 "מ1ד נגל י( . ל סנסס נ' ע"ו י5ש! מססי* מנייס *!',מד י' !סוס'1וס
 . דג;ו כסס 5ד4 נדין ד' מוכיד 11 נמס:ת וסדנס נ' ק"ס ונמיס מ,' ע" ו( . "' סגהס *' ע4ו ו( . *' '"6ס(
 יס ק!וממומ נד מוהנ1פכדק יוי ר' 'נ( . י"ג 5ונן ע,' '"( . מק ריגיס נתן י' ת1!יות וש' סס ייס"נס*, קה מממיס לס4 עי' '( . *' ו"נ ממנס ננימין י' !קומי1 יס ע( ג"ע. מ-ג י"נ ממעות ע! נס1סמות'1 )ונןמ(

 סעעתמ שם נת1' מסונמת וגומק* גמס"ז וכ"כ יג( . מד"ן ז' מדועננ1יק מס4דס סיע מוז ש' נמגנ5* תת"קמנסנת
 51מו כ( ,"י )ו1עי! מ"מ )וק ע"1 "' !מנמ'ס יעד ש' .1( . ג' ו' 'ומ* מ"מדק '"ס י' 5סומ'1 'מ עו( . ד'ס' סהינמ'* מ"145 5'מ,'י""ג( מ,טה ,ש'מו' טו( . 5'" מ,:ת ע,' ת,ג, החקוק יומ גס '1( משס. מ"ע מאע"

 'ן 'מ( : יוכ1 ני מ"ס י' ס1* טתס מייס ר'דננתו
 !סומיי

 סגסק ע'ס 1ונז ש' %( . וו"י כ6ות 5ס5יגו !1 סיס ועכ"מ נ'נ )ונן ועי' עדועי סדיו ש!מ גנוממ"ות ג( . ;514ונן וכ'י 'ע( , ע' סגסס כיג' 1וג.! 6' עיז נתד6 מוקיס י'
 נקל" ,נ"ג כל( . נ' ג' ע.5 ננ( י"ו*'. ,!קמןנ'

 ג'. )יז עי1 גז( . מ)5שן *!ו מ' ע""מ "נ5 מס' מ"ק
 ני( . ג' מ' ע51ע*ל(

 וס1"
 . ל סגהס ע'נ וס וזז !"י )1נן ע,' מעדימ '5מק נד 'יויס ר'



4 אשב8
 בטהרה נשטתו ויפאה טהור . נשו רבינו שם ונ'נ הטסנתא סוף ער ע,כ י'ט רף הלוקיןהן
 הרב השלם החכס ]שאלני[ זה ענין על והנה . ע"ש רי.בן התלמיר לשון ואילך טכאן 'ותר פ"לא

 בשן בתרא בבא ט' טפרש כשהיה נפטר ז"ל רש" והרי נרו אלנאזי שלטה כטה'רהטובהק

 שנפטר בטכורה שם קאטר ואיה הטסכח4ט 8י' השלים נכרו' ורשב.ם כנורע הכתיכםהזקח
 שנפטר הפרק ב-ותו כי לוטה אפשר כי לו השבת' ואני . הלוקין הן אלו פ' טפרשכשהיה
 לבית ונפטר ביחר שניהם הלוקין הן אלו בפ4 ונס הבחים חוקת פ' בפי. עסוק רל רש"יהיה
 יהודה ה"ר . שאסרתי כטו האטת נראה שכן זו בתשובה עמי הנו' הרב והסכים ה9רקעולטו
 הדא ואולי הוא ט' אתפרש ולא ל"א רף חול'1 הריז"( ו'. ויבט;תרף סינ רף יוטאהנהן
 רף 'בטות טובנ( יום בר יאודה ה"ר . ו' רף יוטא טטיץ 'הורה הק- . הכהן טשורהדרר
 . רשבים בזטן שהיה טבואר ושם יח רף וערכין פ"ח דף וטנחית וע"א י"א רף ונרהפ4ד
 דף וזבחים סזח רף ונויר כ' רף ונטין "ז רף וקרושין יז רף כתובות טקורוביל יהורההיר
 יהונתוס( היר . נ' רף ערכין הלויד( יעחק בר יהורה ה4ר . כ' רף ע"ז מפרישנ( יאורה ה"ר .ליח
 יום היר . סקיטות בשאר וגם וכ'ג י"ט רף וט"ק טיל רף שבת ענהו( ה.ר . ח'י( רףלז
 טקוטות.  וכשאר ל"ז רת נו'ר יהורה ה"ר בן טוב ימם היר . פ"ח רף מנחות יצחקח( כרמוב
 כיב רף מנחורה לר"ת הקשה טשנר(צו טוב יום ה'ר נ'ז. ירף יבטות טיוניט( טוב יוםהיר
 הקרהן יש ה"ר שאל ט"ח רף ביוטח ת' י"ט רף וטיק צ"ט רף עירובין טוב יום ה"ר .וכ,
 טקוטום. ובשאר וט4נ ל"ז רף כרכות 'חיאלי*( ה"ר מקוטוה,( בשאר נם ונוכר ריצ.כאאתל
 'וסף רבינו פ.נ. רף 'בטות ט.נאשע(. ן' יוסף ר' הרב נ(. ה י רפ יומא טפריש יחיאלרבינו
 ה'ר . טקוטות  ובש4שר נ"ט רף ונויר פ"ה רף וניט'ן וקט"ו ל' רף פמויכם עלסיי(מוב

 כיח. דף סנהדרין ( ט הר'ף אח' יוסף ה"ר ט.ט. דף חנץ ט.1 דף שבחנות ברוט'(יופףבן
 ליד רף וקרושין '"ז רף פסחים טירושלים'ו( יוסף ה"ר '"ג. דת כתוטת דשי'טן 'וסףהיר

 טוכ יום בר יוסף ה.ר ר'. רף ויבטות ט"ב רף יומא קלפון.ח( !וסף ה"ר ול"1. 4ונזירדף
 בטקוטות בשבת הנז' פורת רבינו והואיט( פורת יוסף ר* הרב . מ"ה רף וע"ו ק-י רףכתוכין
 שבת מאורלינשכ( יוסף ה'ר . רשב'ם של בנו שהוא אוטרים ויש מקוטות  בשא1ר וגםרבים
 פמארשיליוש 'וסף ה"ר . וק'"ב 9ש רף בחולין נטבואר ר.ת בוטן והיה טקיטות ובשאר לבדף

 יט רף קטן טוער הרי"ן בתלטורככ(, רבים בטקיטות כ"( הובא יוסף הרב . ניא רףכו-כות
 רבינו הוא. כה אתפרש ולא ל,ה רף ע"ז חיים ה"ר כן ר'י הואכג(. טי אהפרש ילא נ'ודף
 תם ונק' בתלטור רב'ם בסקוטזת בתוס' הנו' חם רבעו רהי'נו סרומרונ טאייכי( כריעקב
 טרוו'ש שוק של בכנופיא נטור הרם בנ"שיבתו נל עם החרים והוא חם א'ש ויעקכ שםעל

 החריום כך ויל ניט.ן ט' בסוף הטררכי וכ.כ בלר שנ.תן גט על לעו להופיא שלאשבציפת
 באלוו טרהיש שוק של וגורו'בכנופיא הנרוים וכל עם? תרמטירו משהכ:( רבינו והסכיםר'ת

 ער וכו' נת'נתו אחר נט שום על ערעור ישראל מי שום קיא שלא חטזרה וכנ,רהחסורה
 . טקוטו' ושאר ום"א כ'י רף שבת הטקובל הקרוש מקווביל יעקב רבינו . ע"ש טאיר כריעקכ
 דף ונז'ר יב דף ברכות טקינון יעקכ רב'נו . תם רגינו הוא ואול' רב'ם בטקוטות יעקבה'וי
 שטב'אינב? טאורלעיש ר"ת שח-הו ונרארה רבים בטקוטום כ,( טאורלינ'ש 'עקכ רבינו .לע

 9.ח רף וכתובות ט.ו( רת )'וטא לו השיב ור"ט ר'ת בוטן 'שראלט( 'עקכ ה"ר .התוספות
 לא רעמ-'א טוירטישא הלו' 'קות'אל ל בשם לנו אטר בש"ה:ח( 'עקכ ה-ר . ק"ב רףוחול'ן
 יעקב ה"ר . ום.ז ט"נ רף קרושין מקו9' יעקכ ה"ר ט'. רף ביוטא כיב וכו' שלטה ביט'היה
 . רר רף וחולין ס"ר רף טנחורה שסשווכט( בר יעקב ה"ר . י"ט רף סנהררין 'הופרקבר

 ע"* 'ס נ('נו'יז . סט נ(1,נן נ"*. 1ונן ,ש' ו' סגהס ט"1נ' ע"5 טע,מ וי"* סכ:ן :!סנ'ל'י?ו?ס  וגיסו0 נמ,' ו:'ה"(כ1"5
 סנן? "' '"ו ו!קמן מ' הגס: נ' ת' ו!ש! ס"ו 5ונן יעי' 6' י.ס.ג"ט מו:ק נ?סכמ ס!,י '5מק ל' 11/ן טיס נהו' 02 ז( . כ*וסטה

 ק"י. קגסק מ(עי' נ'. "נ ,ונ4! ג"נ סס 1( . ג"4 5ינן קי"מ עיות י"נ  יב,ת ד'יו"5ס!וי '0!ס,סיז 1( נ'". 1ו:ן ה(?'וס'.
 קיד.'(סו" סגסס ע"ש(

 סו" 3הגססט'( סיוט טוג י,ס ל' '1תק):נס:מ'(ס,6 ני ט,נ 'וס ל'
 0נמ ה0ס 6מ קי0 ומ6 טסס ,"ט ל'

 מפר'ס 'מ'"5 ד' סו6 ( '" . 1"1 ע'ד,נ'ן ממ'ן טוג "ס י' !שסיז וים . נ"ג 1ו;ןגהק-ג6
 סנסס וני' יב( . 5"ט 1ונן נסמון סמוג"

 י'יי:ן'ס יוסז ר' סו* טו( סגסקה'. "' ט' י!.נין ס"ו 1וגן ש' יז( . נ"1 1ונן וש' מ"ג? נן סד"6 נ:,סמהטי"6.'ג(
 0מני"

 נשמ,ן
 נ(ען' טי. ש(ונ"5י"דכ'סנסס . ג4מ נו,ן ימ( ט*1. ע"הנסה '11 . נ'נ 1ו:ן ט,(ע"5י"יג' . יב מנן ע"),נמס,.ו(

  ס51  רנ:סי י4גוי0י 5ו:ן וב" ג"( כ.6.גגסה
 ר'ייס~

 ש'ו  עימ( קי* 'וסז י' 1' סכ,מ סוי נ:,ד 'יס5 י' 5סום'1  'ס  י5, פיורןייי%.
 "' 1"י ונ"! גו( . כ4ס קנתס *' 1"1 ד!קמן ס:סן ד'הסק סן6 גה( . ד' סנסק 'נ.5ן"י"' ב:( :"נ. נן:ן גג( . :'נ 5ונןג'

 נ"*וע"5י.1"'סאס"'. נ,;ן גס( ג64י 11:ז גמ(. 1"י. סי' זשס  עסיס  15ג1י"שוכי' גו( . י'סגסס
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 יעקב רבינו . כ'ח רף ערכין שטשון6( בר יעקכ הק4 . מ'1 דף חול'1 אבין בר יעקכרבינו

 טקוטות וכשאר רמם כסקוטות ככרכותג( הוכא אלפאסי יצחק רכינו ]כ"ם. קינין ט' הלוי3(ן
 בטקוטות הובא ור"ח רשב.ם של אח.ו טרוטרוג טאיר בר 'צחק ר' הרב והוא הריבם .כתלטור
 וק'ט ום'ב כ.ו רף וכחובוח ג' דף וביצה וכזה יו רף 'וטא ברורי( בר יפחק רבינו .רבים

 הנוכר לי כיר. דף ב'צה הלויין יפחק ה,ר טקיטוח. בהרבה הובא יהודה:( בר יצחקרבינון . רב'כם בטקוטות הובא טרדכ' בר 'צחק רבינו והוא ר"בם . טקוטוח ובשאר צ' דף וקטאן
 התוס' טבעלי העיקר והוא שטואל בר הוקן יעחק רבינו היינו החלטור בכל רביםבטקוטוחן
 ראיתי וכו' הדין צדוק על לשואל טשיב החוחם הנני ר"י השיב ועיר שם שכחב בחרארישן בטררכ' וכן שמחה רבינו של נכדו היה ונם וריזבם ורשכ.ם ר"ת של אחותו בן היהוהוא1

 כר' יצחק ושלום וכו' שכתב ז'ל רשזי טתלטירי שהיה שטחה הר' זקני שיסרו ויטריבטחוור
 סיטן רעים חטיכם טס' שנר' וכסו החוספוח טבעל' העיקר ג"כ והוא רבים בטקוטוחוהובא " ס'טן ט"ה כלל בהשובה הרא'ש וכזכ הלוי אשר בר יצחק דהיינורבינו רי"בא .שמואלו(

 רבינו של אח'ו טשאנץ בראברהס 'עחק ר' רהיינו רי"צבא . ע"שת( ור"ט ור.ח ור.ז וקצ"רקניח
 ונראה זה בשם טקוטוח בשאר כן נם שנוכר הבחיר ר"י הנק' וזהו רב.ם בטקוטות הובאשמשון
 זרוע אור יצחק רבינו . ט( לע'ל שנזכר התוספוח בעל הוקן ר.י לאפוקי הבחור ר.ישכנוהו
 ר-הלבוינ( יצחק הר' . ג' דף חעניוח טטליאון."( יצחק ה.ר . נ"א רף וע"ז נ'י( דףתעניוח
 גטין ברטנהם יצחק היר ע.'ג. דף ו:בח'ם ל"ח דף וכחובות וע-א ה' רף יבטות לר"תהקשה
 וכתובות קטיג רף שבח טדנפ.ראיג( יצחק ה'ר . י"ו דף נזיר יצחק הזר כן 'צחק רבינו . כ.ארף
 כהן רב כ' אךרן ס.ח. רף ע"ז טק'נון 'קר ה"ר ט,(. בחסוו-ה שניאור בן 'צהק הירכ'א. רף ע"ו טהרפום יצחק ה"ר . ס.רטי( דף וקטא ל' רף טצ.עא מסטפוזיד( יצחק ה"ר . כ"אדף

 רה"נו הר4ם . ט"ב רף וטנהות מ.ר רף ברכהק יטכים.י( מן אות . נ"א רף סוכה נאון פרקן
 רבים כטקיטות הובא ורי"בם ור"ח רשב"ם של אביו והוא רש,י של חחנו טרוטרוג טאיררבינון

 ר'. רף טכות טבורגניא טאיר ה"ר בחטורהיט(. הלוי טא'ר רבינו רהיינו הרט"ה"(כתלטור.
 הרטב"מ טס' רבים רברים על הטנוהה ס' שחבר טנוח רבינו והו ואול' כזר רף חוליןמנוחן ה"ר החוטשכ(. בפ" טב'או ז'ל רש"י ונם טכיר ררן ביתא ב~שלפא ו' רף נדה טכיר ה.רן

 טקוסיו?* ושאר קי'ו רף ויבטוח ט' דף ברכות טנחסכנ( היר . כ,( טשנה בכסף הרבומב.או
 מנהם רכ.נו . טקוטוח ושאר קיו רף ופסחים ו' רף ויוטא ס.ח רף עירוב'ן ט.וני טנחס ה.רי
 קרושין טנרבונא טסה ה"ר . ל"ו רף סומה הררשן טשה רבינו . י"א רף שבועיח ומ'יט רף בחרא טררני ה'ר ל.ז. דף נדה יצחק כר ט-רכי ר ה י"אכג(. רף דחול'ן פזקהקרושן

 טביאך רל רש-י ונם טנרבונא שהוא לפי עפטו הררשן טשה רסינו רה"נו ונראהכד( י"אדף
 קי"ו. רף וחולין ונ.ו וייג י' רף יבטות ט' הכהוכ:( ה"רטשה טק:ט'מ: בכטה החוטשבפי'

 טשה ה-ר . טקומורת וש~שר י"ר רף ברכורת דהסט"ג בע7ם טקוציט( טשההזר ,ן
 ול,1 כ"א רף ב.צה וט"ו כ"ו רף ברכורת טאבור~ש טשה ה"ר . ס"ח דף .בטותטרינישבירנ

 . טקוטות ושאר וס-ר ו' דף יוטא טפונטיזאכי( טשה ר' הרב י טקומות ושאר ל"ו רףוערכין
 טקוטורש וש~שר ס"ר ודף יבמוו-ן וריש ליא דף וביצר-ה וט-ר כ-ט דף ברכורת טשוההזר

 אלברט טשרה ה"ר . ל"ר רף פסחיגם נבריש טשרה ה.ר . רטב'מכח( שוהו~שונראוה
 הו~ש ו~שולי ט' רף סוטוה יעקב מרנ~ש בן ישיבה ר~שש טשדה רבינו . נ.א דףברכורת

 . ל"1 רף ע"ז טפויישטוש טשרק רי-' . קל"ו רף שבח טבהיים טשה ה"ר . ר"ח:ט( שלבנו
 . !4ס 1ו:ן נ( . !.4 וז"5ונן י""( סנהס מ"47' 7!יני! י.'ינכן ס4, נ( . ג"ס גנהק כ' הני4ו!ש!ס*1 גנד :היי ת'חס6(

 נ:ס סי" תע:'ת יו":נתו' 'נ.!'"7"'.'( ט( !,4. 11:ן ח( . 'י47' 1(ע"ן . :ס ע" .ו( סנהה7' ע"!ס"נ ס(7(15:זג'.
 . סנמחון .1חק ס"ד נן ר"5"ק גו" 1"1!י ח61תיו י" 1ונן נמ' '4( . ניחחנד 7!4 וקמ ןניגנסס4ניו 5ונן זעת !ש ס641"1
 . ק,"ח 'נח,ת תע:יה,.נ ה!ו. י''קית'6! י:!סוסין ס,( . 51".נ סו(ונ*ס . "'סג:הס' י' ונ"! י7( . 'ג,1,נןנ' . 1"נ 5ונןינ(
 ,י. ח' כוטה חספיד6 ק!ומח,מנן ח"'י י' '"4 ד.ס :"ן ח"'ד ר' !ס,מיז ,ן 'ס( . כיה סנסה 1!קחן !'ס 15:ן ע" סד"מל 1.! ימ( . ח:ס נינדל ה5ינו !" !חס תיויס'1(

 ח'" :ס"נ ג"( . י"נ חעדס גתן ל  תן!7ות מ1' ג( . נ:נסק ס.1 ונ,דונין .חדוטגנ1יע ח"יי
 ח'

 מ. !":חיס וו7!"מ
 גן מגחס  י' לייי'ו י1(ז  י . וינ"ס ן~ןוןיך מ'ייי ייינ, י' ייי  ןןןן 15:ן !סי.7ננת , ככ . ג"ג 1ו:ן כ""

 'יח( גגסס נ' )!ע'ן'.נ '1מ1 נל ח:ח ל' :ן4 וה ס!פ' ג"7 5ו:ן כן7ונת !" כ7( . !'4 מוכה מ17ק נן וחגחס '"נ חרנהעוד'4!
 . 4'הגחסי'. ח' ע"ן ג,( . הנססג"ת יע" !'ח נונן נ1( . :"ס הנ:ה נ. וע4נסיו נ.7 1ונן גה( . נ' ת' ונ.! מ:ההךי:ן,עלי'

 , נ' ח' ,ע'! סעדון נ:ס וס חנ'"'ס סס ססגע' יחה !6 נתפו, החתנל כס( . נ-ו הגגס 7!ע'ן מ:ס הו"1'  "'נורק 4:יפ(



 שד,וא ונראה פלוטקיה וכר ר"ת של חבירו משולם רבינו . פ'ב רף חול'1 טבומקש טשהה"ר
 מקוטות בהרבה והובא כף דף ונסוטה נ"ד דף בנטין שכחנ קלוניטום רב'נו בן משולםרבינו

 טלוקא קליניטום בר כישול' רבינו שוהו ונר' ספרו בתהלת העטף בעל רכ וטביאובתלטו
 . רבש בטקוטות נאון נמים רב . טץ דף גאודחולין נחשון רב נ' 4לךרע . הטררכי6(שטביא

 וקרושין מ רף ותעניתק עירובינ ריש נתנאלכ( היר . רב'ם בטקוטות הערעי בעל נתןרב
 האופציאל נתן ה"ר . וכ.נ נ' דף ביצה טקינוןג( נתנאל ה"ר . טקוטות ושאר ום"ב ט"ודף

 8"ה. רף וחולין צ"ו רף טנחות נתן ה"ר סיג. רף זבחים טרוריא נתן ה"ר ט'. רףחעניווש
 %יה נאון סעריא רבינו כף אוין . נאוזי( נסים רכינו הוא ואול' י"ה דף סנהדריןטהרין
 הנביאס( הירעזרא ע4 אךת . טקומות ושאר ל"ו רף ונדה קל'ר רף וחולין גטין וריש כ"רדף
 ה"ר . רל-טב"ן של רבו והא כ"ח רף בתרא עזרא,( ה'ר . כ"ה דף ושבועהק פ"ח רףגשין

 וטנחות ל' דף קרושין נאון עמרם רב . י' רף וקסא ו' דף וקרושין י"ז רף חניגהעור'4שלו(
 נטין לו משיב היה ור'ת טטנו שואל והיה ר'ת בזמן 8טרח( יב'נו פ' 114ון . וע, ל"בדף
 הריהי( צ.1. דף בתרא פנחסט( ה"ר כ"ז. דף וזבחים ה' רף 'ובתרא עיא רף חג"ו ח'רף

 תלטיד והיה אחרים טקוטות חשאר נ' רף ונויר ס"ח רף ועדז ה' רף ממגה פרץ רכינודהיינו
 האלהותי6( מעהכת ספר חבר שהוא אוטרים ויש נ"ט רף בנז'ר ככתוכ טאבורא שטואלמרבינו
 עטנואל כטה-ר הטקובל החסיד השלם החכם זקני טור' בהקרטת שם ככחוב הקכלהבחכטח
 יתכן דלא נראה האטת לפי אבל ע"ש ההוא הסשר והדפים הניה שהוא ז"ל 'קיתיאלבכה"ר
 התוספות בעל' שאחרי בדור שהיו והרשב"א להרטב"ן בספרו שם טביא שהוא טפני כןלוטר
 שם וכ"כ רי"בש של ח-בו הר"ן של חבירו 'הכהן פרץ רבינו היינו ההוא הספר טחברואול'
 'חולין טשפיראיג( הזקן קלוניטום רב'נו ס' אדת . האחרונים,כ( טן שהוא ו"ל זקניהרב
 דף עירוכין קלוניטום רבינו . ק"ט רף יטנחות טשולמיי( רבינו של אכיו קלונימום רבינו . ט"זדף
 אישרומיט,( רבינוקלוניטוס . טשולמט,( רבינו של אביו הי4ל ו4שולי ז' רף קטן טוערס"ה
 אךת . טעילהק( בטסכת רחביה רבינו ר4 4וךןן י כ"ר רף ביצה התלמור בכל בקישהיה

 ש-
 רף וכתובורק ס'ה רף ויבטות כ'ג רף פמח.ם טטריוישיח( הל'ש . מ רף נז'ר שכתא'ה"ר
 גטין טרוריש שלטה ה'ר . ק"ה רף פסחים טא'ל ה"ר בן שלטה ה"ר . טקוטות ושארל"כ
 קטא 'וסףכ( בן בחור שלטה ה"ר . ג'ב רף נט'ן טווררין 'וסף'ט( בן שלטה ה"ר . מ"טךף
 הוב4ו ור"בם רא שדן אחיו טרוטרוג טאיר בר שטואל רב'נו ה"נו רשב"ס ל"טכ4(.רף'

 זקנו רש"' להשלימה המפיק שלא בתרא ככא כמ פ' השלים והוא כתלמור רמםבפקומות
 ביצה טאבוראכנ( שטואל ר' הרכ . ]פסח'ם[ פ"ערב' ועור טעלה  של בישיבה שנתכק,1מפני
 ופ"א ט"ל רף שבת מוורדוזכג( שטואל ה"ר . טקומות ושאר ול"ט כ"ז רף וקדושין '"דדף

 ול4ש י'ב דף סוטוה קלוניטום בן ר"ש . טקוטות ושאר כ"ג רף קטן וטוער ס"ח רףויוטא
 חניגה טראום שטואל הזר . ח' רף ברכות טמנביל אהרון בר שטואל נה"ר[ י כ7( הוא ט'אתפרפ

 יוטא טנחם בן שטואל ה"ר . הואכ:( טי אתפרש ולא ס"ח רף פסחים כהן ר"ש י כ"אדף
 היה שכינויו ונראה כי( עצטו טנחם בר שטואל ה"ר וה.ינו שלטה בר שטואל ה"ר . ט'דף

 בהמטס( כרטוכח טרטנבורק טהר"ם של רבו והוא ט,ב רף ויוטא ע"ג רף בפסחים ונוכרטנחם
 בר שטואל ה"ר . ס'ם רף יבטות טשפיראכח( חסיר שטואל ה"ר . א' ס'טן טשפטיכםס'

 ק!,מותמ ני מ:1!ס !ר' מנ'* סגעמ7 סשי נענמו 0מ"ני נ' "' !ע'!6(
 )01ו"

 ס5 "ניו ססו6 כחנ וכ*ן מ4ק*(
 מק'נון י'נתנ"! ססו, נר"0 ו'ותר י( נ(סמ.  נ"7. כ(נוון סס. מ"ן וע,' נ' 0גסס כ' יי !ע'! כוס טעס וכנרי"ת
 6' י'מ ועי5 0גני6 עור* ר' ס" ו( . 1' סנסס ע,' ס( . 6% ),נן כנה7רין תו' יכיו סת!מ'1,7 י"9 סןלמו

 נך6ס ,כן מומס :מ ננוסתתנ, מ( . נ' י"י 1ע'! ח( . מ"מ נינן 1( . כג,: וס,4 יורי6 כ'3מיס נ' מ1פמ,נ7שס
 )ממ י' יסי, נ' "ות נ:מש %ן יג( . 6' !' ע'5 '"( . מ." ני:ן עו' '( . נ"0 נ,ק קמ'עיקר

 ג"ט מנ,ינ"
 מ4ע" ג"ון ניית,ר

 'נ( . י"" 0,נרס גתן ר' תון17ת ,ע" ע"ס
 יכנו ינחק נן סו"

 סו6 ,י( . י*ט הנכס ע"4 יס י9 סונ"
 מג'4 ס!סמ ונימ1ס '1( . ט"1 סגסס ומ' ט,( . מ'1 נונן כ7עת מר,מ' ר"ק 5סו6 נר6ס ו'1תל מו( . מ!וק6י'ק

חו"
 ': כ"( טס, כ( 6'. סנסס "' "ח עי! 'מ( סגקס!"". 6' טי, ו!ע'! 5*ס נ,נן י"( . נ'ס ניון וש' מ*ס
 ר' סו" כר( . "' סנסס ל י"מ ינ"! נג( . 5*מ ני:ן .נג( . ת"" מנמ'ת ס:פר7' ס!מס י'!סיסין

 :%ו"י
 וסו6 ל1ממ,מ נר

 יימ6 סתו' 1"! 12( . "נ! מס' 4יי סנ"מ ,ע' יס נינן כ:ן ס!011 י' 0י" נד( . סנסמון מ:שי" סקשל. ממו"ןי
 !'1 נוגו וי.' מרועננויק ממס*רס ממ: תמ6 טתו, יחע וכגי עי: 11'5 מנ"ס נן :מו"1 ר' ומרי סק:ק ג'-'
 . כיר סגיס ע%  כ9( . י"ג סנסס 6' ב'  ו"1  ומ6ת מקפפיס 5ס' ז:י,ג' גש"וג י'נ4(
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 . פ'ב רף יבמות מאניוב שטואל הזר . ופ"ט ע"ו דף וקמא וס'ו וס'ו ס"ה רף יבמותחיים
 ה"ר . כזא רף קרושין סקוצי שסואל הזר י כ"ח דף ונדה פ"ג יף יבמות בחור"( שטואלה"ר

 שמחה רבינו . תטורהנ( כט' טלוניל שמואל ה"ר . יזח רף ערכין איחנן רבינו של בנושמואל
 עולם סרר וקראו רינים ספר חכר ונם רש"' תלטיר ויטרי טחוור שחבר טויטרי שטואלבר

 היה והוא אחרים סקוטות ובשאר בברכות הובא נ' סיסן פ'ר כלל בתשובותיו הו-'".שוכמ"ש
 שמחה רבינו כפוסקים ונמצא לעיל שנתב4שר וכטו אביו 4שבי התוספות בעום רי שלקנו

 ה"ר . הכהןג( אכינרור רכינו של רבו היה שהוא '"ח רף הלקט שבל' כספי וכתוכמשפירא
 . מקומות ובשאר קי"ב רף ושבת רה רף ברכיה שטעון הזר . נזה רף 'בטות הוקןשמעוןד(

 רבינו . ול"ב יזו רף וככורוו-: ו8'א ס.ט רף ויום4ש כ"ר רף עירובין מיינסלא שמעוןס(ה"ר
 שמעון ה"ר . לזג רף השנה ראש יונה בר שטעון הזר . לזב דף עירובין מעייליראשמעון
 והוא אחרום מקומוח ובשאר בברכות הובא רשיי תלטיר שטע'ה רבינו . נ' רף נרהטטיול'
 ה"ר טקומותי( ושאר הבשר כל כפ' הטררכי כט"ש רשזי של כתו בן והוא טדות מסכתפ4

 רבינו רהיינו רשב'א . שטחה רב.נו של וחב.רו רש"י של הלטירו והוא ס-ו רף נרהשטריא
 ס' פי' והוא בתל-ימור רבים בטקוטות הובא ריצב4ש של אחיו טשאנץ אכרהם בר)שמשון
 בתוספ' ככתוב התרוטה בעל ברוך רבינו של חבירו והיה התוס' ררך על טהרות וס'ורעים
 רבינו ש1הו ונראה טקוטות ושאר וקלב נ' רף שבת הוקןי( שטשון רבינו . רתטורה פ"בסוף

 התוס' וכזכ ה4,ומר פ' בניטין הטררכי שכתב משאנץ שטשון רבינו של וקנו הוקןשמשון
 השר הנקרא והוא בתלמוד רבים בטקוטות הובא מקוצי0( שמשון רבינו . טיב רף החולץבפ'

 שלום שר רב י מ"ב רף טנהות גאון שרירא רב ל"א. רף ביצה בט' כתוס' כרטוכחמקוצי
 בשם נתבאר וכבר תם רבינו וולתי נטצא לא רן באות . מ"ח רף חולין ל' רף טנחותגאון

 אלשא ומבוארים'עזד מסוררים וזלהה התוספות בעלי הקרושים רבות,נו שמות לך הרייעקבט(
 כררך שבחוטש פירשזי עום התוספות בעלי קרבותינו יר בכתיברה ספר ר4ייתי ועורביתא

 . החלמורי( עלשעושים
 %ל נ"ב שרש בהחלת 1.ל קולון טהרי הרב וכזכ התוס' בעל שמואל בר הוקן יצחקרבינו רכי עזפ שאנץ תוספורה חבר משאנץ אכרהם בר שטשון רבינו שהוא ורשבזאי טרינות  ני שמות שהם הוא הענין טוך"( ותוס' שאנץ תוס' הפוסקים שאומרים שטה לךוהע
 ההש חר כח כי אומר ואני והתוס' ור.י מרית כוחות שלש עושה שאתה רכריך מתוךטובן
 לא אם פנתה אבן יורה טי או ופירושיו ר"ת רבר' על לא אם הוטכעו התוס' אדני טהרעל
 וגכם ממנו קבלכם כאשר חברם משאנץ שמשון רבינו הלא התוס' בעל הירוע יצחקרבינו
 ומשון הרבור בחחלת שאנץ בתוספות תטצא כאשר ר"י לשון העתיק טקומו' ברובכטעט
 של4ש חשבתי כי התוסי אלו ונניח התשובה בסוף שם עוד וכתב עזכ פשוט רבר ווהרזי
 והמררכי שלנו טוך תוסי מלשון בהפך לרקרק לו היה וכף נכהלתי טזמ הרב אותםראה
 גרוליכם שהם ט8ני לא אולינן טוך תוס' בתר קזס[ נש' אחרת בתשובה עור וכתב וכף אשרורבינו

 ומחדשים שאנצי תוספות טקצרות אלא אינם טוך רתוס' ועור אחרוני' שהם טפני אלאטשאנצי
 ורבינו אכרהכם בף יצחק רבינו כגון שאנצי תוספורה אהר שטתו נרולימם ע"פ חרושאיוח
 תוספוה אי ירענא לא כתב י.ט במימן הרשן תרוטת בעל והרב עכ"ל איבורא ונרוליאלחנן
 שות.ם אנו מטוך טהירא שקצרם טשנץ התוספות וטימ. נ.אונים רשאר תוס' או הןרשנק
 שלטה הזר ה'ה ההוא ברור גם הנראה וכפ' קולון טהרז' לרבר' טכוונימ רברים והםע"כ
 הפסיר לא וא'לך טכאן הקורא רתנן אהא רברכות בפ"ק 1.ל 'ונה רבינו וטכ.או ההר'כ(טן

 כאר~
)"

 כ1"
 )'"י מייי17 ,יס? גי ר":

 ס):ס ):ס מ11ר7ן ר"ן קו4 ג'( הנהס ):ס י1ס? נר נ"1ר ר": ה1* י"ט( יגסה נ,
 נר :מ0ס ר: :וי יס 7נר :! כן!1 ג( . ט.ו ערכין ה1קן ר"י :! "גי1 סת1"ן י' 5ה1סי? 1יס '"נ כ( . נ,ס "1גן 1ש'גיג(
 1יטרן מ"11ר 1מ"נר רסק ת5מ'7 מהז "'ס4111!

 1ק1נ"
 "' סי4 כת1נ1ת "' כ' מ"ק "' י' :נת 4' )' כר:1ת ת1'

 סמ"*! כר טמתס י' וס:ג' רי' :!1"מ 1ס1"
 ס:פיר"

 נתי' י:1:ר הת"קס נמ)ננס 1סיס
 יו1ו"

 סס"ג 1דנר' !..ו נ1:ן 1עי' נ' מ.,

 הגסס *' ע"ןי?4 1( . :מ:1ן ר' נ"ט סי' ר:"! נ:1"ה ה( . :ת:1ן ר' ס"ז5 ג' ק'1 כ"" עי' 7( 41ע. י,ג מ'"י"
 5*ס :ס י4( . 1",!ן פ"1 ני:ן יגי. י( . ב.7 ס)הה ני טי1 5ע'! ט( . נ"1 "וגן "( . 7' הגקס ש' 1( .נ'

 קמ"ח( מ"ע )ני:ז סק7מ1:יס בפי נקר4 10גמי!יל :ס טכן י7ו1ג ינ( .ון"ט
 1ס1"
 . נ' י"נ 7!ע'! ממונ:י!יר :ן)י: ר.
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 ז'ל ההר מן שלטה ה"ר ותירץ וכו' להשטיענו כא טה לשאול ויש שם שכזכ כתמ-ההקורא
 כריש הרב"י הכיאה הרשכ"א כתשוכת וכ"כ טקום שם הוא שההר ~דע וכו' לאשמעינןדאתא
 וכון. ההר כחכטי רעתי אנ' גם וכו' אטרו ההר חכט' ושטקצת שנתב א' סיטן סותטי"ר
 יכטו גרוליט רבנים של שטות כטה בספרו שמביא .ו"ל הטררכי להרב ראיתי הלוםהכמ

 בוטן טהם וקאת התוספות בעלי זטן קורם היו טהם קצת הנראה וכפי הג'ט בעלכן
 טאינגליטיירא טאיר ה.ר . מסוקא קלוניטוס בר רור ה"ר . 6( פה להוכ.רם וראיתי התוספותבעלי
 ה"רשלמה . יריריא ה"ר . ה'ג( קדוש על שנהרג הכחור הלוי רי"בא . שטשוןנ( רכינותלטיר
 כריתות ס' שחכר כנו טקינון שטשון רכינו . טקינון יצחק רבינו . טטוךל( אלעור רכינו .טטורש
 טתקיה ה*ר . החום'ס( דכר' כת~ך נוכרו שלא לפי התוס' טכעל' אינם הבו ~בין האכוכין
 הר'י . טרגנשבתיק טשו-ל ה"ר * יקיר רבינו . טוררום בר יצחק ה"ר . מקינון יצחק הירבן

 ברוך רבינו . טטגנצא יהורה הקי . סרעגנשפורק אברהם ה"ר . פרץ בר '5חק ה'ר .טלונררי
 יצחק כר טכונא אשריכם רכינו * טררכי בר משה רכעו . החכטהי( ס' שחכר שטואלכר

 הלסןח(. יצחק ה"ר בן יעקב ה'ר הקן. רובע אפס אם בקשה הקן .הרב ווה אשכנויטבונא,(
 שאלתיאל רנ * הלוי'( יואל רבינו של חכירו שטואל בר אלעור רבינו . טבונבירקט(הר"ש
 הוכא אלעור כר יצחק ה"ר . תק"סה סי' כט"אח הוכא נתן רכ . תקפ"כ ס" א"ח כטורהוכא
 הבבליינ( שלמה רבי . הבבלי( שלמה גר' * שטשון'6( בר יעקכ רבינו . תק.צא סיטן א"חבטור
 . תר"כט סיטן בטא"ח הובא טקרקרשונא ר"ייג( . הרכ"א סיטן בט'א"ח והובא תפלות סרורשסרר
 יכט"אה ק"ע סיטן בטי"ר הוכא קרקושא יצחק ה"ר . טוורדנא אלעור ה"ר . הכהן טשולםרכינו
 הכהן טרינוס בר ענן ה"ר . ל"ח סי, בטא.ה הובא נרבונ' הרם . 'חוקאל ה.ר . ק'.ג.י(סיטן
 רבינו . טי( טטוליטולא אליעור ר' שם הובא וגם עיו סיטן חנ'א כס' הובא סיפונטומעיר
 הרים . ט,( אליהו רבינו בן פר,ן רבינו . תפלה טה' בפ"ז עוו טגרול כעל ,הוכירו הוקןפרץ

 ככתוב טרוטא קלוניטיס רבינו טלפני שאל והוא יקר רבינו . הכהןיו( טאיר רבינוטקנודי
 רבינו . טנחם רבינו . טנחם כר אליהו הזר שטשון. כר אלעור רבינו . פ"ו ס,' הלקטבשנלי
 והוב~ש הר'וה רבריו הביא יוסףיח( בר טשה ה"ר . טוירבורק טשה הזר י טלונטראאליהו
 באבן הובא שטואל בר' טנחם ה"ר . פ"ב בשער התרוטות בעל הביאו מאיר בר נתןי1לי . ות" קל"1 סי' בטח"ט הובא חוקיא ה"ר . ל.א סד' קיח ס" ובטח"ט ר' שער התרוטותבכעל
 טשפיר~ע שטחה טרבינו תלטיד היה הכהן אביגדור רבינו . ע'ב קפ"ד דף קמ"ב ס"העור
 11" יצחק בר יוסי ר' . החולץ בפ' טררכי בהגהת כט"שיט( שטריה טרבינו תלטיר היהוגם

 פ' בפסקיו הרא"ש הביאו האי)ג( מארץ טאיר רבינו . הכותב פ' בטררכ' יצחק ברשלמה
 ה"ר . טטרוויש 'עקב הזר . דטשרוג שטואל ה"ר . הראב'ד של רבו הכהן הרב . טגלחיןאלו

 ה'ר י רוד בר שטואל ה"ר . הגרול שטעון ה"ר טוירונא. אלעור ה"ר שלטה. בראברהם
 אברהם ה"ר . היתום בן שלטה רבינו . יוסף בר אברהם ה"ר ברל. בר יהורה ברעעיאור
 ה'ראליעזר טטטול. 'וסף ה.ר טדנפ"רכנ(* יעחק ה"ר טו~רטישאכ,(. אלעזר ה"רטפקרו.
 . טמננצאכד( משה ה"ר יקר. בן יצחק ה"ר . אברהמכג( ף ה"רשלטה . כהן סניאור ה"ר .טנתלו
 . הכהן ליאונת'ן הזר . הלוי רור בר שטואל ה"ר . הלוי רור ה"ר י הכהן אהרן בן שטואלה"ר
 כן יצחק ה"ר * יוסת נר ~שכרהמ ה'ר . אחיו טנחם וה"ר נתן ה"ר . טכורגוניא טוביהה'ר
 ה'ר . טוורונ~י שטואל בר אליעזר ה'ר . טו"נא משה בר יצחק ה"ר . ברוך ה"ר . לויה"ר

 . שטעי~י בר אליהו ה'ר . טשה בר יואל ה"ר . שבתי בר ליאון ה"ר . יקותיאל ברשטחה

 כני קנתס6(
 סמ, נ( . סר6טומס ס:,סקיס גין ומפורז מפוול ויתלס ס;'סס ס:'ל 61 והוותנר תו:מות כע1י נ:מות סיומ,

 . ליג 1ו:ן 4נ! מס' פ"מ סגימ דכרי ג( . לגיו ר"ג מס'נות ע! כסוססותיו 1ו:ז עי' כ'( )סגי.ם כ4' מ,לז וו,'רר'
 גקד6כן'ונקכ. ו:ם :3"ג ג"פ 1וגן 1( . ג' מ' ע"1 1( . "' ג"7 ויקמן מ"י 15גן יי." ס( ו"4. תגקס ע'4 וסי(די
 '"ו 'י( . ריפ ייר.מ מן"ת  י'9 תקטה ונ" י( . סמחנד ענ ס:'ג ונח:ס סע.7 מ'ל ,וגן ט( . ס1נן ס1"צ גר"סח.(
 קכ"" סי' רינ~ת דגרי מי"ת עי'  ,ר( . '.ד סו:ס עי' 'ג( . ::"י ג'ס 1ו:ן ש' 'נ( . "' סגסס*'

 מקיק:,ו, י"י סו6 41ין,
 !ע'! ית( . וו""כ תי" סס"ג וני' '0 ל'. '"1 ד!עי! סתו' כע! ר"1 סו6 ט,( נ'. י*ג ע"ל .טו( . ן"ג( )סגסססנםמון
 נג("ומ 1יג,6141'. גג( . סיוקח נען סו6 נ"( . נ' סגקס ונ" כ( .  :מן'ס י' תנמ'7 :סיס ונ1 קי' ,ק 'ס( . נ'י"ג
ח,"
 . כגן*וגד :"ג ג"ס ,ו:ן וס ק1וגיו נר וו:ס 7' וק ג7( . י"נ( סגקס ,נ'6 יק 173 ינעו1 קסי מ( :נמס י,
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 שטעיה השר . הלו' 'קזתיאל בר בניטין ה'ר . אברהם בר נחשה ה'ר . יהושע בר חננאלה"ר
 היר . וכריא בר שבתי ה'ר . 'וחנן בר אברהם ה"ר . 4שליהו בר אברהם ה"ר . שבת'בר

 נוכרו רבנים י4נ אלו כל שטואל בר כלב היר . יוחנן בר הושיאל ה-ר . שבתי ברפפולטון
 בר יצחק רבי:ו . אישות טהלכורש רנ בפ' הנ"ט בעי( זו תשובה והכיא רשלטבתשובת

 'היר . ה"רמאשי בן יאיר ה"ר . אלפם"( רב תלטיר ליאון טמרינת יוסף רב טרקלוניטום*
 הלהנ( הושעיא בר יוסי רבינך נתזן. בר עוריאל רבינו . כהן 'שראל ה'ר . הלל ברישועה

 . תם רבינו בוטן יוסף כר אהין דרר . וחליצה יבום סהלכות פ'אבהמט
 תלפיריהם קטו ז4להה סייעתם וכל התוספות בעלי הצרפחים רבותינו של הוה הרורדאחף

 ניוץנרי נחטן בר טשה רבינו רהיינו הרטב'ן ההוא הרור ראשי הם ואלהאחריהם

 רבינו עכם שנלחם ה' טלחטות ום' התורהו( על וע" אשתו עם הארם חבור בעניןהקרש
 על שהשיג הרייף תלטיר אפרים רבינו עם ונם הר"יף על שהשיג השגותיו על הלויןרחיא
 כטבו~שר טהשגוו1יהם והצי7~ו רבריו כל" ויישב הר"'ף בער והליץ עטהם נלחם והוארבו
 להרטב'ם הטצות ספר על השיג וגס שם הטעיין שיראה וכטו ה' טלחטות בם' שםהיטב
 וע~*  כאשר אלהי ופילוסוף נרול טקוכל היה גם התלטור בים הגרולה חכטתו וטלבר1"ל
 וגם אלהימס גן וערן החיים ואוצר הרטון ספר הקבלה בחכטת ספי" מ וחבר וטפורסם'רוע
 ו(חדש ט' ביום שם ונכנס הקדש עיר לירושלים עלה והרט-בנ 'צ'רהק( ס' על פי'עשה
 פ* ספר בסוף כט-ש 'הורי איש שם וטצא חעולסט( לבריאח וכ,ז אלפים חטשת שנתאלול
 איש בתוכך טצ~יתי קשה חזורץ קרושה כך ראיתי הוה היום ויל הספר בחתיטתהתורה
 ישלטו אם וקטנים גרולים בין בביתו יאספו ואליו ישכע ובוז צבעי( והוא נענה ונם נגשיהודי
 ושכם וכו' ואביון הלך וטסכן ורש ורל עני עם וקנין טקנה לא ענין להם שאין ערהטנין
 כתומ הכל הטקרש בית וחרבן 'רושלים ראיית על שקרע והקריעות שאטר הקינחק עניןטספר
 ה' יכרכך הטתתלת כנו נתטן לרנ טירושלים ששלת כאנרת הנטול כשער ונם כאורךשם
 בחברון קבר לו לחצוכ שהלך שם עור וכתב לבניך כנים וראה ירושלים כטוב וראה נחטןבני
 ונקבר נשטר כי בודאי ירענו רק בירושלים או בחברון קבו הוא אם בברור נודע לאאך

 הזקניכם טן בירם קבלה שיש העיר טתושבי לי אטרו תו'בב לירושלים כשעליתי יש'בארץ
 שלשה שם שקבחיי' שילואן עין שקורי' הכפר אצל ההר שפוע החת הקברות בכית שםכי

 עור לי ואטרו הטשניות"( טפרש טברטנורא עובריא ורבינו והטרדכי הרטב-ן והם עולםנדולי
 הרטבץ טררש היהורים אחקו קורים היום לער וערין הטררש בית בירושלים שם בנהשהוא
 דור בית טלכי קבורת של השער והוא ציון שער אצל העיר לחוטת קרוב התל תחתוהא
 כפי כן לוטר ;תכן ולא החטישי לאלף ש'עשרים נפכר שהרטב'ן ס"וחם'ן'נ( בעלוכתב
 העולם לבריאת החטישי לאלף ושבע עשרים שנת לירושליכו שעלה לעיל. שכתבתיטה
 טגירונדי יונה רבינו היה הרטלן של וטחביריו . אטו אבי רלכ'ג של ןקנו היה שהרמב"ןורע

 ווהו היראהמו( ום' תשובה שערי ס' חכר ונם הר-יף,7( על ברכות טסכת שפירשטטוליטולהיג(
 תששה הרטלן טשיב רפ"רטו( סיטן הרטב'ן ובתשובות טקום בכל שנזכר החסיר יונהרמנו

- - -
 וגועד1מכמיס י'6 נסס נסה"ג הני* ו:ן ד( . ג' "ו !עי! ג( נ'. ט"ו וצ"! "ו:ש" סס נהלמ ג( 6'. י' ען6(
 1ט"ג1 5*18 ו"ריעגס "' נ' סס 1( . כ"ו נ' !ה:מיס ועד ו( . ג' הגסה "' כ"" עי! ה( . נו: מסתסק ט'מ'

קם'"
 1ונן י"( . ונ1נ 141 1"1!י 1יגי1י"ה נ7סום כ'ס י( . נסמון !קמן עי' ט( . ס;4נ מסנמ מוטונה נ7' הו* מ( .
 מרמסון ,נמטר 1מו!יטלס ממרונס נ" י1נח ר' יג( "'. ק!"נ ינ( . *' נ"ד ו1קמן רנ"מ ח"כ ר'כ מסעומ ע!גהוספ,שו

 והמוך יק מהו* '7וע 'נ( . '"" ס" ,:רון *נמ 1ע" סרמ4נן( מ'ממ קו7ס )""ג 7' מ"מר סון ע,!ס כ'סי7 כ"כ ג"7ס'
 גי" חי1 טו( . קכ"1 4טינד"ט,ד מי טנן ונ" ט,( . "ני1ק1 1ע1ש7'1 'ונהי'

 דסג'ג ס,"מ ע" ר"ונה ימוס וע1 נ' הנהס 6'

*5ן
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 יונה ר' החסיר הרכ הוא קרוש אלהים איש התשובה תה5ת וזהו נרול בכבוו- יונהלרביגו
 שכתב יוחסין ס' בעל כרכרי ח2לא חבירים שהיו נחאה החא החשובה וטרברי ונו'שלום
 בנו טטראנ' מתוה ה"ר צרק לא כן וכמו 6( להרטב"ן מובהק תלסיר מנירונרה יונהשרבינו
 .טנ.רונר~ה יונה שרבינו שכתב פענח שפנת ס' בהקרטת ו"ל טטראני יוסף מה"ר הרבשל
 לא ושניהכב[ 'וחסין סם' טועתקיכמ הם רכריו כי ואול' שם עיין חרטב"ן של חלמירוהיה
 נמקי כעל כחב רכו היה מי לענין אכל וכטיש חכירו הא אלא כן האמת שאין יחריוצרקו
 וכיון יל שניאור ף כח2ה ה"ר רבו בשם יונה ה.ר פ" וכן ע"ב כיו דף שיצ'ת בהלכותיוסף
 שניאור בן שטאל ו" הרב וטמורי שכתב ה'האה בספר ראיתי אבל לפיצית הרין הואשכן

 כמקומם מחז'רם והוא ממקוטם נעקרים כשהם אלא טשמהש משום לכרך צריך ראיןשמעת'
 ברורוגם

 החו"
 שהיה הנראוה וכפי החסיר יונה רבינו של אביו אחי בן יונה הזר היה

 זה יונה וה.ר הרשב"א תשובת שהביא בפ"נ( שמ'ח ס'מן נטח'מ חג" הרש'נא שלחכדו
 רבינו דהיינו הר"מה ובנו קספררי והלוי יהה-ה בר הלוי טוררוס רבינו היה "הואן2מרוי* . אחר טסור ענין על פרפת לחככה אחד נתבשנתבו
 מאיר רבינו גם כתב שפ'ב סימן הריבש בתשו' ונם הרטב"מנ( באנרות כרטוכח הרסבעשל חבירי והיה בטוליטולה נשי~* והיה ~טלעפייא אבו הטכתה טטוליטולא הלויטאיר

 המקרא עליו וקריא הר'כמה את בחרושיו 1'ל הרט"בן וקלם וכו' להרמכ"ן בתשובה כ"כ 1'להלוי
 שהרט4ה בהקדטתו לדרך צידה ס' בעל ובתב ענ"ל נכוחים דברים טש'ב ישק שפתיםהזה
 התלטורי( ברוב פירח2ים וחבר בתלטוד נרול חכם היה והוא בטול.טולא  ונתיישב טבורגושבא

 ליע"ה( ה"ר שנת המצות בחג נפטר ורומיה ותירוצים נקושיות הלכה בפסק ורהבי'ארוכים
 הר"'ף ה' עד( חדושים וחבר היה בתלטוד ובקי נרול וחכם טג'רונדה יונה רן באהשחריו
 והרט"ה יונה ורבינו הרמב'ן שהרי טדוקדק אינו וכו' טגירונדה יונה ר' כא 'ואחריו וט"שעכ'ל

 מימן בתשובותיו 1"ל והרשבש וכט"ש,( לוה זה שית נותבים והיו אחד ב~טן היושלשתם
 יםהרב ספר קרית כם' נזכר והרמה ע"ש אלעפייא אבו הרמ-ה רכרי שם הכיאתתק'טו
 ט4ליר רבינו רוב ע'פ והרבה טרוי'ק ספ' ר"י נ~רטן ואח"נ שם שרג טאיר לביתטנחם

 כותב הר"יף וכו' אשכנז לרבני הטערב ובארץ הישיבות בכל ושלח שטרח והעירטטוליטולח
 שנקרא הוקן להלל הידוע ספר עם זה על שטרחו כורגוש לחכמי חנו' הרכ שלהו כתכוכאן

 האיי ורבינו שרירא רב של הראשוני' לגאונים 'שינים  ובסערים ~הלהלאליו( ספרביגיהם
 הרב טאת השלוח הכתב טשם כאן עד נכתב טוררום כר טאיר וריעיו ליריריו כת(ב ערוכו'

 טודרוס רבינו היה ההוא ל~טן קרוב גם עכיל מטוליטולה מאיר רבינו חנכבר הנשיאהגרול
 חדה2ין כטה טביא ושם בשביליא 'בטות למ' עליות ס' חבר והוא הרטוה של אחיו בןהלוי
 הרמ"ה פי ערש רהרבה טרוייק ספר דשו שנ~רטן סשר קרית בם' וס"ש הרמ"ה רורובשם

 הספר שם וקרא בית אלף ד-וד טה"ק השרשים ס' ררך על שחבר הםפר הואסטוליטולא
 ית'רורץ 4שו הם'רות שהן שכטקרא התיכות כל לירע כרי והוא לתורה ס'יג טטורתההוא
 שחכר ספר מעל וה ספר על יותר מוטכים והסופרים כהלכתו ס"ת כתיבת לענין טארוםת'ל
 ועוד הרבה בדקרוק ףבריו כל באו הספ' שוה לפי טאירי הנקרא מאיר ל~ית טנחם ו"הרפ
 הטוים והוינ הרא"ש אותו ומכיאים דינים ופסקי התלטודת( על רבות שטחע הרמ"הכתב
 והרט"ה הקבלה בחכמת ולפנים לפני ס8ר חבר יעת- במפריהם הפומקים ושאר ירוחםורבינו
 וזה עיש ח"ב י'ח נתיב אדם בחלק ירוחם רבינו וככרש טויינא יצחק טהרב;ב' תלטיר,היה
 ו* הרב היה ההם בוטנימ גם הנראה גככנפי , לקטן עוד ויתבאר ~רוע אור ס' חברהרב

 ואני הטנהיג ס' בהקרטת שם וכתוב ברק וטחויק הטנהיג ספר שחבר הירחי נתן כראכרהם

- - - -
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 הריטורעי היצירדה לפרט וארבע זשים בשנת לאלהים הנדולה העיר בטוליטולהבדיותי
 הנראה וכפי זכו' לכבור אדם תולדות זה,הספר לייסר וארץ שטים קונה על'11 אל ה' אלירי
 בשלישי כתוב הנט כתיבת בנוסח הספר בסוף שם שהרי סופר .טעות בו יש התאריך זהכי

 העולם לבריאת וחטשה"( וששים טאות וחשע אלפים ארבעת אררשנת בר"חבשבת
 בהקדטרק דט"ש הספר נירסת ליישב ואפשר וכו' טוליטולא בטתא כאן טונים שאנולמנין
 אלפים ר' אחר אלא אלפים חטשת אחר לוטר רוצה אינו היצירה לפרט סיר בשנתהספר
  אברהכפ לה"ר טבי~" ו"ל  שהרשב"א וטצינו לבד הקטן הפרט רק להוכיר חש זלאוחתיק
 היה הרטב'מכ( בזטן נם עיש ק"ח ואלף תמר סי' כתשובותיו המנהינ בעל הירחי נתובן
 וכתב התרוטות ס' שחבר סירידנייא טעיר הסררי 'צחק ר' הרב בן הסררינ( שטואל רןהרב
 שהיה הנראה וכפי הרביעיס( האלף לפרט תתק.פה שנת שחברו זיל7( יוחסין ספרבעל
 טשיב והיה להרטבין וםפיקותיו שאלוחיו כל שואל היה שהוא טפני להרטלן חבר תלטירכמו
 בסן ככתוכ טא,רו( בר נתן ר' הרב היה ההוא כיטן נם . התרוטות בספר שם וכט.שלו

 , חכר ~ששר התשיסה נשער  ז"ל ט~שיר כר נתן ה'ר דעתו לי שלח וכך  ו' שערהתרוטות

 שלן בנו ~לברהם רבינו דהחסיר הנניר בן טייטון דור רבינו דקנניר היה ההוא כזטןנכם

 קהלות בקצת נוהנים היום וער ערבי בלשון טדרשין ספר לאבר כתבנוו( וכבר .הרטב'ם
 . בשבתו שבת טירי בו שקוריםבטצרים

 קמהי רור וה"ר קטחי סשה ה"ר ובניו קטח' יוסף ה"ר דהיינו הקטחיים היו ההוא ברח-נכם
 בנו רד"ק כ"כ הברית ספר וקראו הטינ.ם תשובת ענין על ספר עשה קטחי 'וסףוהר'

 עום פירוש עשוה ונם עטנואל שטו וקראת בן ויולדת ריה העלטה הנה בפ' ישעיהבפי'
 עשה ונם אביו טשם חדושין כמה הנביאים בפירוש טביא בנו שרר.ק ראינו שכןהנכיאים
 עשה וו.ד"ק הרקרוק על הדעת שכילי טהלך ספר עשה קטח' טשה וה"ר הטקרא עלפירחם
 וה"ר יוסף ה-ר ושלשתכם דהרקרוק ענין על ושרשים טכלול ספר וחבר הטקרא עלפירוש

 . וטדקדקיכם נדור(" חכטי' היו כלם ורד.קטשה
 היה הזה בזטן ונם הרא"ש של אביו האשכנזי יחיאל רבינו ק( הקרוש באשכנז היה ההוא ביטזנם

 הרטב"מס' ס' על הנהות הרט"ךשעשה והוא טטוליטולא הכהן ה"רטשה בן ט( הכהזהיריאורה
 גר~ל רב והיה  אשינוי טרטנבירק ברוך בר טאיר רבינו רהמנו טהר"ם היה ההוא בוטןנם

 שר(ו אחד תלטיד חכרם טייטון הנהות ונם , טש"ותי"( נדול ס' וחבר כנזדעוטזבהק
 כן נם תלטירו שהיה הטרדכי והרב עצטו מהר"ם של חרושין הם וכלם טפיו לשניושלטר
 כרטוכח שלטה בר שטואל ר' טהרב תלטיר היה שטהר"ם ודע תשובזהיו רוב בספרומביא

 הר'ם כיהב חר"פ סי' בא"ח הטורים הר"ב ולכ א' סי' טשפטים ר(ספר רשייכיבהרטינ(
 הדלת אחורי טקום לו היה שלא שטואל ה"ר טורי את ראיתי בצרפת כשהייתיטרטינבורק
 טהר"ם וכתב שכרקב שבת טהלכות כיט בפ' בהנזם ח-איתי וכוי חנוכה של נרותלהרליק
 טנחם כר שטואל היר רכובשם

 היה כנויו שם אולי וכף טינקינ( טשה היר כשם שא.ל.
 טהו"ם ובתשו' וטיבי7( ט' דף וביוטא ע"נ רף בפסח'ם ונזכר התום' טבעלי היה והואמנחם
 מנחכם בר שמואל להיר טזכיר פ' סי' ושם שלטה בר' שטואל רבינו לרבו טזביר נ"וס"

 כתב ובכללם טרבנים שטות כטה ציון שערי ספר כשם שכתכ הקבלהטו( בשלשלתורא'תי
 ~ט'ש ]טויינא[ יצחק טרבינו הר(טיר היה טהר"ם ונם שלטה בר' שטואל ו* הנשיאהרב
 ובע"ז גיטו( רף בתעניות שנזכר התום' טבעלי היה והו"ו וטצה חטץ טהלכתק פ"חבהמט
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 זרוע אור ס' שתכר ט~יינא יעחק רכינו חה נ'חדף

 וני
 ורוע 4יור יצהק רכינו ריל רי"או

 היה ר'"או שהרי לרי"או הרבה קדם שהרטכ"ם הוא ,רע שהרי צ' בשרש קולון מהר'יוכתב
 וויל שעה כל בפ' הטררכי והביאו שלו זרוע אור בם, כם"ש טפריש טהר"י6( שלתלם'רו
 ר4שיתיו טפריש 'הורה רבינו עיי מ'כם טציק בהיות' זרוע אור בם' טויינא יצחק ה"רוכתב
 הרטב"ם ואו-(ו היה ה-בו לריא"ו קרם טפריש יהורה שרבינו הרי וכף 5'תו מתח עליושב
 שדהרי טמריש ,הורו-ז לר' קרם שהרטב"ם מ"ש על קצת תימא ו'ש עכ'ל 'הורה 5ר"קרם

 מבערןי הוא גם טפתיש יהורה וה'ר התוספות טבעלי ראש שהוא ר"ת כזטן היההרטכ"ם
 התום' בעל' תחלת בוטן היה הרטבים רמ"מ ונר' כ' רף ע"ו במ' נזכר הוא שהריהתום'
 טביאיכם שהתוספות הו4י לכאהיה לתטוו-ק שיש טה אבל אח'כ היה טפריש 'הורהףיר
 0פריש 'רידה ה"ר של תלטירו שהוא נ"ח רף נע*י מ רף בתעניות זרוע אור 'צחקלה"ר
 שם'א ס" זאב בניטן בם' וכתב התום'3( בעל' ומן בסוף היה זרוע אור שהר" לוטר צ-ך%ן

 טויינ4ש 'צחק ר' שהרב טשטע וה וכפ' ראב'יה של תלם'רו היה טויינא יצחק ר'שהרב
 טה ולשי טפריש 'הורה רבינו של ותלם'רו ראב"'ה ומל תלם'רו היה ורוע אור סש'וצחבר
 הרם"ה שו( חברו שהיה נק4א א-ו בעל טוניינא טהר"' נם תלטיר היה שטהר'םשכהבמ'
 ורע 'רוחכם רבינו בשנבמ לעיל שנתבא' וכטו טו"נא טהר"י תלטיר היה הרם"ה גםשהיי
 ט4שיר רבינו והיינו כוהב והרמ"נע בתשוכותיו אלאשקר הר"ם שטוכיר טקום שבכלבאטת

 הטררכי וכם"ש חכם היה מהר"ם של אביו טרטנכח-ק ברוך ה"ר וגם ותשכח רוק0צ-מנבורק
 טהרם אכי ווהו וכו' ראיה הביא מאיר רבינו אבי ברו וה"ר האוטנים את והשוכרבפו-ק
 ז'ל הראזש וכמ.ש טהר"ם בנו כטו בחכסה גרול היה שלא אלא חכם כן גם שהיהכנראה
 4יב'1 לעטור טהו רבו ווהוא בנו בגם' התם לן ראבעיא ההיא על רקדושון בפ"קבפסקיו
 הקביך" לא לגרולה שעלה שטיוכם טרטנבורק טאיר רבינו על עליו אטרו שם כתבטפניו
 . עישג( ר"ט ס'טן בט"יר ב"י הרב כן גם וכתבו ע"כ אק'ו יבא שאביו רצה ולא אביופני

 בעל שכתב נ'ט ס" סוף ז"ל טפאנו עוריא טנחם כטה"ר הרב של תשובת בידראיתי
 אביד הוא התרוטה בעל ברוך שרבינו ליה רכהממע רנראה בנו וטהר"םרווד-ומה

 שהרי כן 1-קאטת ש4שין בזה צרק לא תה-תו טכבור הטחילוק ואחר כרך בר טר4-'ם*ל
 בעלי טשטות ב"ת )אלף( בסי' וכם"ש טקוטות בכטה התום' הביאוהו התרו' ברק-בעלרבינו

 רבינו קורם ררות ב' או אחר רמ- קרטע והוא התום' בעל כן4י תלמיך והיההתזסשות7(
 שרבינו ועור וכם'שלס( הטם'ג בעל טקוצי הר'ם כזטן שהיה טפני מהוים של אביברק-
 טרטנבע-ק. היה טהרם של אביו ברוך וה"ר סגארממא 'צחק בר' הווו התיוטה בעלברך
 אליוו יבא שאביו רצה ולא אביו פני להקביל טהר"ם 'מטאן ה,ה אד ועור אשכנזיי(והיה
 התרוטה מם' שטוכיח וכטו בתורה גרול הוא והרי אביו היה התרוטה בעל ברוך רבינואם

 אנ:ם בוה נרול וכבור וכות לו היה וווררבא בטפריהם רבריו טביאים הפוסקים וכלשחכר
 הרב היה טהר'ם של ובוטנו כראמרן הוא האטת וראי אלא אביו פני להקביל הולךהיה
 שדהיה הנר' וכפי וט"ו י'ב ס" כתשובותיו טהרים אותד ומביא אליה בר הכהן אביגדורף
 ובתשובות וכם"שלח( כחשפירא שטחה טר' תלם'ר היה אביגרה- שרבינו לפי טטנו ערולוקן

 על טאור לרבינו כהן אביגרור רבינו שהשיב טה טר ירע הלא כתב יט שרש קולוןטהר:י
 היה וטהרם הכהן אבינרור רבינו של ההוא בוטן וגם וכו' בתירצבורק שעיתן הגטאורות
 תת"לב סיטן הרשכ"א בתשו' וגם טקוטות בכטה בטרדכ' כרמוכח חזקיאט( בר יצחקרבינו

 גחנס נ( . נ' נ"ת ע4! י6יהיו 65 ומימ' מנ'5י4: ז' !מ:יו סיס וסמתנד פ"ס ו,ס מסליס מ:ס ד' 6'ת6 קדימוה 7' נמסי"ק6(
 '7וע 7'ן מן ,גי !"ס( !'סינד"טיי 11י )1ונן סדמ"נס "תר ::: !"4 גו!י ממדיס י:ו7ס י' ססיי מסד'יק ע! המחנדתמם
 ס"תדוגיס נין סענדו וספ!פו!'ס סכסקות סיס ו,:ו ג( . מ:ס י6יס ~ני6 6ין ""כ סמ ~שס נמו גמסן ת1' נע!ישומן
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כא
 וטובהק גדול רב שהיה שנר' גרול ונבבור גד~'ם בתארים אוהו טכבדים היו והםיתתילנ
 שבוטן ונרארה בשגוביא"( ונקבר ומת ג'קטליא ן' 'עקב ר' המקובל היה ההוא בומןוגם

 בן הראשון מטראנ' 'שעיא רבינו של נכרו ו'ל הוקן 'שעיא רבינו רהיינו ר'"או היהטהר'ם
 וכתב מהרם תשוכת הנקין כפרק הטררנ' שכ"במתו

 בתי
 'שעיא ה"ר ל' הג'ר וכן תשובתו

 . ע'כ טבינ"א שמואל ה"ר טקרוב' שטעת' וכן טטראניכ( 'שעיא רבינוטשם
 שכ'כ רפ"ד ס'טן נתשוכותיו הרטכ'כג( וה~כירו אלטושרין מאיר היר היה הרמכ'ן ב'טן3כ2

 החכככם הגרול השר ביר הוא הנה משם קיאהוי( הטעתע בספר זה כתבתי וכברשם
 ומצאתי הלקט שכלי בעל הרב היה מהר"ם כוטן נכ[ . עכ'ל הורו ירום אלמושרין טאירר'

 הםפר וו'ל ו"ל לונואמ רי מנחם ה"ר יר מכחיבת הלקט שבל' טם' אחר סשר בתחלתכתוב
 וגם אח למחבר והיה ו"ל הרופא אכרהם בר צרקיה רבינו חכרו הלקט שבלי הנקראהוה
 וקה רהמחבר של רבו היה ווה 'הוררה ר' הגרול ושם צרקיה רן האחר שם חכמיםבנים שני היו לו וגם הרופא בנימן ר' שמו אביהם אחי ורורם בנימן ה"ר שטו טובהק הבריא
 עיש כן אותו קורא ולמה יהורה ר' וה 'עלה )ה:א( מורי הוה בספר שתטצא מקוםענל
 וכלל אחר ספר עור חכר הנוכר והמחבר וכו' 'עלה יהורה ה' ויאטר שופטים שבספרהפסק
 והטחבר כ'די והינו פטונות ריני וקעת ונררנם ושבועות רכית וריני והתר אסחי מדיני קצתבו
 והורה טהר"ם בו וחור ו"ל וטה.רם הוא שנחלקו טעשה היה וכבר מהר"ם ביטי היההוה
 יונה יבינו בשם הפסח חקת בעל 'שהוכיר ההגרה -פירוש חבר הוה והטחבר הטחברלוה
 כאשר סררו ושנו יר בו שלחו אחריו והבאים ערוגות ערוגות וה ספר עשה המחבר ניורע
 ההא ובספר חניא ס' לירי ובא ה' אגה וה שבתבתי יטים ואחר עניל היראים לם' גםעשו
 רברים משמו שמ וכותב הרופא אברהם כר צרקיה ה'ר הוא הלקט שבלי ס' שבעלכתב
 ווה ו'ל הרופא בנימן בר יהורה ר' חביבי הרב מורי טפי 'פעמים כטה שם כותב ועוררבים
 ר4 החבר בשם פעמיכם כמה שכ[ כותב ועור הכהן אביגרור מה"ר שואל היה יהורההיר

 י' והזקן טורי בשם נתוב וטצ4שתי פעטים כמה שם כותב ועור הרופא אברהם ברבנימן
 צרקיה ר' פירש כהקב ועור נתב נר"ו בנימן ר' ואחי כו"ב ועור ו"ל יחיאל בר וקניבניטן
 ה"ר טמשפחרק היה תניא ספר המחכר ש"רב טשטע וה מכל הנה שניס( אחי בנימןבר

 שיש שם שכתוב הספר בהקרמת שמ וראיתי יחיאל ה"ר ונקרא הרופא אכרהם כרערקיה
 עוד וכרקוב הטורים בעל 'עקב רבינו אחי ,חיאל רבינו שהוא בקבלה להם בא כיאומרים
 כן ה4שמת שאין נראה ל' אבל יחיאל הסשר ואנ' וה בחבור נוכר כן כי רבריהםונראים
 היה הראיש של בנו היה ו4שם ספרו בכל כלל להר"אש שם הוכיר לא שהרי שםכטיש
 שמוכיר ררך ועל עולם וגרול' גאונים כמה שהוכיר וכטו פעטים הרבה לאביו להוכירלו

 ואחי כותב שהוא רין מן בר ועור מספר אין רבים פעמים אביו להרא"ש הטוריכמ בעלר1יב
 טה אר1א בנימן שמו שהיה טי הראזש של בניו בכל מצאנו לא ואנו כתב נר"ו בניטןר'

 הרופא בנימן בר יקות'אל בר יהיאל ה'ר שמו נקרא תניא ספר -שהמחבר הוא לישנראה
 הנרארק וכפי ש4שמרנו וכטו הלקט שבלי בעל של קרובו והוא המרות מעלות ספרשחבר
 ומ'ט שם שכתב קמ"ר שרש קולון מהר.י בספר תניא ספר ונוכר והרא.ש הרשב"א בומןהיה

 כל עושים רהלועוים כתברק וגם וכו' כתב תניא נקרא אשר אחר שפסקני שכתברקטאהר
 טה"ר ובתשו' . 1( ע"ש וכו' תני4ש תנ'4ש ר4שי אטינא הפוסק אותו של פיו עלענייניהם
 שספר עור וכתב הפוסקים בין נהוג אינו וה שספר כתב ע"ב ס"ב רף ל' סימן הלו'יעקב
 בזמן שהיה כתבו-(י כבר שהרי בורה צדק לא 4שבל טרי אבא בר ישעיה ה"ר חברותניא

 כ"מה הו" דמ"ז סס" :ע'וממוה עו ונו,נהו ימ"נן נ"1 נ( . ז' סנסס "' ט"ו ע4) נ( . נ' קן"נ יוהסין עי'"(
 ::.ג ה'כ 1ד""נ מ"ע ע" "נ' "ח' נן י"ן ה( . מר":1 נ"" ז( . ג' .סנ:: "' '"ט ע.1 ו:ו"ה1סימ'גן
 מד"" ניון ע" המ" ,ם' ס!קט :נ1' ס' ען 1( . כ"כ ז' 1ט"ג! 1818"ייע:ט

 ינ,' כ"ן :מ1נ"'ס :":מיס 1ע1 ניבן
 . קפ"ה ת"7 )ר""ג נע"עטנן



שנש6
 סיטן בתשובותיו כרטוכח הרי"בש בוטן היה טר' אבא כר 'שע'ה ה'ר אבל והרא'שהרשב'א
 והרא"ש6(. הרשב"א אחר רורות ב' זטנו היה שהריבש הוא ו'רוע ע"ש ורע'א ורם"ח וריבקפ"ג

 שהיה הנראה ולפ' טלונ'ל הכהן אהרן ר( הרב ח.ה והרם'ה 'ונה ורב'נו הרטכ'ן ברורנכם
 הרטב'פ ברור לעיל נזכר וכבר הרטב"ם בוטן שהיה טלוניל הכהן 'הונתן רבינו שלבנו
 וחכם'ו טלוניל הכהן אהרן הרב לפני רבות השגות הרטלם על להשיג חשב הרטיהוהנה
 תשובוק מהלכורן בפ,ח ז.ל עוז טגרל הר"ב זה כל וכט'ש טרורורש השיבוהו והםונמניו
 יוררק עם הארוך חיים ארחות ס2' נעשה הכהן אהרן רבינו ע"' כי 'וחסין ספר בללוכתב
דעה

 האיי
 לוטר יתכן ל4ש לד.רי אבל הרא"ש תלטיר ירוחם רב'נו בוטן היה ש:הו וכתב

 על טהרם'ה שאלה שאל והוא רקונקא 'עקב בר דקונקא 'הונתן ה"ר היה ההוא ברורנם - וכם'שנ( והרט.ה הרכרבן בזטן שהיה אלא עוז טנרל הר"ב טיש כ8,כן
 אוטגותו תורהו שהיתה' רכיון זה על פסק וכתב וארנוניות טם'ם טטנו תובע'ם שהיוענין

 ושלחו וארנוניורש טסים לפרוע שפטור ופרנסהו ח.ותו נרי לגוים ברבית טלוה שהיהאלא
 ספר בסוף זה כל כט'ש טסים ט.ני טכל לפוטרו עטו והסכים פסק כתב והרם"הלהרם4ה
 בתשובותיו אלאשקאר הלם בקפור טביאו וגם שם שטביא הגאונים תשובות בכללהכר[בו

 יט.ס'טן
 שקרש האשכנז' אטנון והקרושר' החם'ר היה הוהי( שברור' הקבלהג( שישית בעידכתב

 'ם'ם ל' זה הכותכ ואנ' ה'ה א'ך הטעשה שם שהב'א וכטז ה' קרושת עלעפטו
 רא'ת' ונם נורא'ם 'טים תפלות סרר בו וקר'תי הארוך דהאשכנוים טחוור ל'ר' שבארבים
 ה,ה כדור אם היה זטן כאיזה זוכר אינ' אכל כאורד אותו שמכיא הזה הטעשה סגנוןשם
 אותו ו'ש,טו הכנסת לב'ת השנה ראש ביום ש,וליכוהו ואטר שפוה שם וכתוב אחרון יותראו

 קרושוה הסרר כתוב ושכם קרושה סרר שכם ואטר הס'ת שטניהים בטקהם בתיכהלמעלה
 כי היום קרושת תוקף ונתנה טתחיל הקרוש' וסרר הקהל כל בפנ' התיבה על ואטרשסרר
 שם וטאריך באטת ע5'ו ותשב כסאך בחסר ויכון טלטתך תנשא והו ואיום ננרא )יום(הוא

 . 'ת' לפניו בתשובה לשוב הארם את וטביאים אותו וטשברים הלב את הטכנ,שםבהברים
 סרר שנטר ש4שחר ו'.א ב'ה הש"'ת עם נטר'עה( שטרכר שטעס( תא המתחיל פזטוןועח-

 הוליכוהו השרת טלאכי בי עור ראוהו ולא הכל טעיני ונעלם הקהל טבין נסתלק שתקןקרושה
 וחביריו ר"ע עכ_ו טלכות הרוגי בטחיפרץ הבא העולם לחיי ט,וטן והו4ש הכבוד כסאלפני
 ואוטרים והקרוש החסיר אטנון רן הרב שתקן זה קרושרק סרר לוטר האשכנז'ם נהגוולכן
 זכות להזכיר כד' וגם טאד ונפלא יפה שהוא ט8ני הכפוריכם ויוכם השנה ראש ביוםאותו

 . י( 'רו על השם שנתקדש ההואהצריק
 הנש'4ש והרט"וה טלוניל הכהן 4שהרן ר' רה"נו והרא"ה 1 הרטב שק הופ הרורל!שדקיי

 הכהן 4שביגרור ורבינו טרטנבורק וטהר"כם טגירונרה יונו-ק רבינו והרבטטוליטילה
 קטו שזכרנום הללו הגדולים סיעת וכל הרא"ש של אביו יחיאל ורבינו ורו"ק חזקיהו(ורבינו

 בן שלטוה רבינו דה"נו הרשב"א ההוא הרור ראש' הם ואלו הרבנים אלו שלהלכהדיהם
 בתשובותיו ופתב יונה רבינו ושל הרטלן של טובהק תלם'ר והוא טברפלונא אררת בןאברהם
 תלטיר היה ונם וכו' לפניו ורנתי בו פנ' והעזת' בי היתה וילדות רבו הרטב"ן על תק"ןס"

 לה ורנו בעיר הטעשה היה וכבר ויל '"א אלף ס" בתשוכה('ו וכ"כ אברהם בן יפחקמה'ר
 וטנ,חוה טקפירות שאינט ויש יל אברהם בר 'פחק ר' הח' טורי היה הריינים טן ואחרב'ד
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ככ *ש
ש~  סעשה וכעין יתה ר' ולחכם יל הרמבז החכם למורי בנירונרה בהיותי ראיתי ונןליורשין

 היה והרשב"א טקוטוח בכטה ~שברהם בר לר"י בתשובותיו שם טזכיר ועור . עכירשלכם
 ונרפסו התדםטור כל על שטות ועשה בישראל הרבה חורה והרביץ החכמות בכלבקי

 ד'.

 עשה ונב:[ חולין ומ' בחרא ום' גטין ומ. ברכוח מ' על והם והרשב"א מהרמב'ם"(שטות
 והנה וו"ל ל"ת סיסן בתוטובוחיו ז-ל ~ששכנזי בצלאל טה"ר הרב וכתב חקר אין ערשרח
 הטנונות וטללר שנרפסו אותם על נוספות ז"ל להרשב'א תשובות לאלפים קרוכ לירי ה'אנה

 כלל הבנה להם אין רובם כטעט בתנלית מועטוח שהכ[ להרמב'ן ו,טכונות ו"ללהרמב")
 עיש יר טכתיבת שאלות ראה הוא כי זיל אחר חכם לי אמר ונם ע"כ מרוייקות א%ליהם

 על פירוש עשה ונם הוהרנ( תשובות אלפים ששת כמו התשובה סיטן בהם והיההרשב"א
 הקרש עבורת וס' והיתר אסור בריני וקצר הארוך הבית חח-ת ס' וחבר שבתלטורג(הגרות
 עיא פ"ז וברף אנרלוסד( ארץ היא ברצלינה שעיר ע-ב ליב ברף ומרח כפהור ס' בעלוכתב
 ב~ושכנז היו הרשלא בזמן 3כ[ . ע-ש אנרלום בארץ הרב וה וגלילות הרשלא עלכתכ
 הכהן טא,ר בר ~שברהם והר טשטרוביטן אליקים בן יצחק והיר טא,ר בר שטחה ר'דוב
 בתשובות כרטוכח ישראל בר יריד,ה וה-ר הלוי אלעזר והיר לויה סגן 'עחק בר יעקכוהיר

 ול'א ול' וכ*ט וכ"ח וכ-ו כיו סי' החרשותס(הרשב"א

 וה,-

 רט"ו בס" שם יוסף כר יונה
 האשכנוי רן ו" להרב מביא בתשובותיו הנוכרלוגם בם' ע*ש ררג בסי' שם צרפחי' שלטהוה"ר
 ה"ר ר*ן סי' להרטב"ן הטיוחסות בתשובות רן ה"ר נוכר ונם רלט ואלף ותק'ל תקכ.פבסיטן
 תלטיד שהיה חבירו הררשות בעל נסי::[ רבינו שזהו ונראה אחרים וכטקוטוו: רט"ג סףנסים

 אחרון יותר היה ההלכוח שפירש הרק כי הרייף הלכות שפירש נסים רבינו אינו וזה ו(הרטב"ן
 ויינא טעיר זרוע אור יצחק הי בן אשכנזי ח"ם היר היה בזטנו ונם בטקוטו לקטןויתבאר
 קצ?ח ס" בחשוכות'ו סלל טהר.י וכ-כ אשירי בהגהות שטביא טהר-ח וזהו תרעיא בסשןשם

 החם רבינו נוכר ונם ע"ש ה-וע אור אל'עזר ח"ם רבינו הוא אשיר' בהנהות המכרשטהר"ח
 . שטיב סיטן הדשן ובתרוטת י"ג סיטן טגצ' טהי' בתשובות ייועאור
 ארס'טו טחכטות חצוניות בחכטות 'לטרו שלא החריטו ישיכתו ב3' וכל שהרשביא לךוע
 הס"ה שנת הדברימ אלה בפ' קדש שבת ביום היה והחרם 'ונית חכטת .ו5ספיי ו"ביריו-
 יצחק ה"ר חתום בכללנן ונם ו'ל הרשב'א היה נלם ובראש חבכרם לט' קרוב שם וחתוטימ ,(ליצירה
 ככתוב 0( יהורה ישטו אחר בן לו היה ונם הרשב.א של בנו והוא אררת בו אכרהם בר שלטהבר

 הרב היה שאז אחרונה היחה תשובה אותה כי שם וכתוב קט-ח ס" להרטבין הטיוחסותבתשובות
 אדם. לשום השיב לא השאלה ואמ ואחי' מעלה של בישיבה נתבקש 51אןתושבוע הרבהחולה

ש,ק
 ושנ,','י ימ י ה % המ נוה'

 ווקל"ן
 ;1,יס ווה,ו" ,ו הק:

 הרשב'א טתשו' שם הסעיין שיראה וכטו רב וטפז טזהב נחטדים רברים ברוב טאר ערינק'
 אשר רינו ובית הרשב"א חטת לשכך ותי'ח ותיו ותי"ו ותט"ו ת,-ר בסיטן באורך כתובהכל

 בחינרה ספר חכר הפנינ' 'רעיא ר' הרב ווה שמ וכט"ש פרובנצא ארץ יושבי עלהתקצפו
 החכם רכריו ופירשו הבדרשי ספר וקראו וטוסר חכטה בלשון ונכוחות טובות טהלצותעולם
 טחכם אחר פירוש ויש פרנסיש יוסף כה"ר והחכם הספררי חכיב בן טיב שם בר טשהכה"ר
 היו הרשב.א בזמן 3ב( . החביב בהקרטת שם כתוב כאשר טונטישון 'צחק ה'ר ושטואחר

 א' בחלק ז"ל לב ן' טהר"י הרב וכט"ש בנו קטח, יצחק וה"ר קמחי טררכי ר' הרכהרכנים

 ועד דס*נ 1,:'1'6 ס:דסמו נתד6 ד0"נן מיו:' עס גט,1 "ו!ין נינות דסני6 70,מ, ע! ומו:תו כ1'1 מנדמ*נן6(
 מ' 1מ:מיס וועד ;ס סס.ג קמ' ג( . '"1 מ' 0*6 לי*ג ונ" !סדסנ.6 6מד,ת :מות גס :דסס, גנד וי01::ו
 ל,נ י"ט י"7 י"ג סי' כדכות !ננ'י נכומנ עי' ג( . ס' מ!ק ו:קד6ו מק"מס !'ווד:ו 0סס :7סס, 1'נ,7 :ס ,נ"וג'
 . 67:6ם :מס סס6מען 6לן כ! סק,ד'ן העדג"ס ס,פד' מ:סג !מי ס":, י( י"י. 6ןל 7' מ"" מ"1ן ,עי' ווק,מותו:"ד
 1161שסמי. כ"ד וש :' )ת*6 סס"ג ,!ס' :"מ נ'( )קן'צ 'וחמ,ן 1ס' ו:סמו ו( ת'"י. 1'וור:ו "דס מוידמ התכו:ות ר"1ס(
 . 0"6 י' 1מכ0יס וע7 ש' מ( . י"י!ן מ.6 מ"ס !י6.ג ו0*ע וק;"1 קיו'4 7' ק:",ת מ:"ת ונן',(
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6ח81שם6
 והיה הרשכ"א שו( כזטנו שהיו פרובנע~ן טרכני תשובות של כקובץ שטיא ע'ב כ"רדף
 לו שהשיב בתשובות הרשב-א ומנשאו מנברו שהיה קטחן 'פחק ר' הרב מהםאחר

 שעם אכיו קמחי מררכי ר' והרב וכו' בימיהם היה וטעשה נרול יב שהיה ניכרשאלותיו ומת~
 ניכר וטרבריהם טתשוכהז אהר קוכץ יש הנזכר הרב וטבמ הזה וטהרכ וכו' כתב הנז'הרב
 הרב ונם ע"ש"( וכו' 1"ל להרשב"א שואלים שהיו השאלות טהוך נם טובהקים רבניםשהיו
 פרובנפש טרבני ישנות תשובות ומפאתי כתב ס"ח רף כ' סיטן בתשובותיו אשכנזי בפלאלסה"ר

 כיופא נרול טעשה וכא היו וטוכהקים נרולים ורכנים זיל הרשכיא של כזטנו שהיווקטלוניא
 יפחק רבינו הנרוע( הרב ההם הרבניכם שטות שם ומזכיר נט בלא והתירוה לפניהםבזה

 אחרים נרולים רכנים שמות שם מזכיר ועזר נ"ע מרדכ' ר' הרב 'שריאל נר ורבנא טרנאפע'פח
 פלט טוב שם ה.ר היה ההוא בזטן ונם ע-ש עטח ה"ר בני טכיר ר' והרב טררכי ר'הרכ

 1 קי"ו סימן להרמלן המיוחסות בתויבותככתוב

 מברפלונא שבא מטוליטולא הלו' אהרן רבינו רה"נו הרא"ה היה הרשב"א של סב'ךי1נ32ך'ולי
 שס בר זרחיא בר 'פחק בר יוסף בר בנבנשתי בר הלוי יוסף בר והואלטוייטולא

 הארוך הבית תורת .ספר על חבירו הרשביא "ל שהשינ הבית ברק בהקרמ' כמ"ש הלו'טוב
 היו כלמ ואול' יפחק בן היה הוא כ' הטאור בעל זה אין שם שהוכיר טוב שם ברוזרחיא

 עפטו הרשביא הוא הבירש ברק רברי "ל להשיב שנ~ה הבית ומשמרת אחתנ(סבחבפחה
 הרא"ה עליו שהשינ ההשנות מן ביתו ולשמור הבית תרת טספרו רבריו לחזק והאריךשכתב
 בטקום שכתמתי מה ראית לא הרומה ומן 11"ל רס"א סימן הרשלא בתשו' וכ"כ הביתבברק
 טשנבז זה רבר עען שם שכתבתי מה ראה פא בעיר אתכם הוא הנה הבית במשמרתזה

 וגרוליס נשיאיט מזרע היה והרא"ה עכ.ל התופס שתפס טה וכל הקמטין כל לפנדיתפשטו
 שטוה וחכר נרול רב והיה הרמב"ן של טובהק תלמיר היה והוא יוחסיןג( ס' בעלוכמ"ש
 פרשו-ה בכל שיש הפפורק כל ומונוה הפרש'ורק על החניךי( ספר עשה וגם התלמורעל

 הרא"ה של אחיו בן הלו' יפחק וה"ר הרא"ה של אחיו הלוי פינחס היר היה ובזטנוופרשה
 אלאשקאר טהר'ם וטביאו הושעיא ר' הרב היו הרשב.א של וחביריו הרמב"ן מתלמ'ייגם_ . קרושין על בחרושיו הר'"טבא אותםומכיא

 מסכרע על בחרוש'1 הרין שמביא בונפייר רור ר' הרב ונם ע"ש פ'ח סימןבתשובותיו
 . קט"ו סימן ה"א כתשוכותיו סשיאנ' טהר"י וכט"ש יר טכתיכתסנהדרין

 דור רבינו הנגיר בני ~וחיו מיימון שלטה והי מיימון אכרהם ה"ר היו הרשב"א בזטןנם
 . הרמב"מס( של בנו בןמיימון

 כע( על וחרושין שטורן שעשה שלטה בר' טאיר לבית טנחם ר הרב היה ההוףדכ7מ7

 ספרים כתיבת ענין על ספר קריה וס' הבחירה ס' חבר ועור אבות מנן וס' התלמורי
 וכסו חרושיו מכרם לרבריו ראיה מביא בתשובות'ו אשכנזי בפלאל ר' והרב ומזועתתפי5'ן
 בר' מנחכם ר' כי פ'ון. שערי ספר בשם הקבלהי( שלשלת בעען וכתב שם הטעייןשיראה
 שנת שהיה ובימיו הר'יף ררך על נרול חבור והוא הכחירה ספר חבר מ~שיר לביתשלסה
 בומן היה שרהטאירי רבריו ר(פ' ונמפא וכו' פרפת גרוש ה'ה ושש וששיכם אלפ,םחכהשת

 . וכטשילהרשביא
 ראיתי והנה ההואו( בזמן היה הפרחי טשה בר' אישר(ור' המכונה ופרח כפתור בעלדגם

 ופרח כפתור שבעו" שם כתב ל'ט( סימן הנרפסותח( בתשובותיו רל טהררב"1להרב
 שנראה מה כפי כן לומר 'תכן לא מכבורו רבה הטהילה ואחר , הרמבים של תלט'רוהיה

-
 4' ס"4 כ?"נ ד( . נ' ק1"נ ג( . 1)"ע ויסיס נל עמק נל ויסק גי סנית נדק נכקזית ו:)"1 דויס :1"1לו סי,אי :ס,* ססק נק 4ין דעתו :1סי ניו 4' ח.4 כס"נ ג( . ד"ם די ,ת"ג ס6נ 714 י' ח"4 411ן7 4' ל ש'*(
 ו:ס"נ נ' כ"ו ו( . 4' כינ )ג.1 ס( . ס::י 1*71 י"ו :גת סיי ס"נון ס' :פתנד ::.ו סמ)וס ומנ'6 נוס סמקפקנ"ט
 1ומון ד' ד"נ ססנות )ונן ש' סקוסות ו~ד ח( . הו"נ 16,יג1 סגיסס, )ס,קן( יד"נו :,"ת ס"מ ו( . 1' ס'ח"4
 וע" 75.4 י'סח"נ

("(: 71*1 . 



כג
אא5~אא
 ושם הרטלם אחר רוה שלשה שהק להרשלא שטמאטספח

 בן,ש נראה יא י בסי
 בתי חרבן והוא טעט טקרש חרבן תאריך אז5יר נכם שם כתב שהרי הרשב"א ב~טןשהיה

 בעונותימ והוא נסוקי הטערכה וסן בזמני פרובנפא וכקצת שבצרפת כנסיות ובחיסררשות
 אב חרש הוא לשרמות הטתן בהרש כן גמם ויה ושש וששים אלפים חטשתשנת
 הל'כו הטומ4לה א"ב והסי' וטשי6( יום והיה 5א5 עוטרה והוא קרשנו בית לחרבן וטמעם
 ביניהם ויהיה וי"לךכ( וינרשהו נמי אי הלכנו לפ"ק ו יל-כ שנת ששי ביום כלוסר כחבלא
 כתבנוד( וכבר עכ"ל ישראל נרחי מקבץ הטקורש טלכותו 4של טהרה יחזירנו רל"חנ(אלת

 אלפים חטשת בשנת היה חצוניות חכטות ילמרו לבל רינו ובית הרשב'א שהחרימושהחרם
 בהיותו כ' כפ"ה שם עוד וכתכ הרשב-א כזמן שהיה וראי נם9א זה וכפי וחטשוששיט
 היה ז"ל שכשהרמב"ם ז-ל הרטב"ם של בניו טבני אחר ז'ל שטואל ה-ר טפי שטעבטצרים
 לטלך רופא היה שהרי שם לעמוד טוכרח היה זיל הרב שטא נחטה חצי דיך לו אכורת'ן פלוניס( )אני( לאוין שלשה יום בכל העובר הנוחב ט5יים היה שלוחה באגרת שטוחותם
 הרטב"ם של נכדו רור רבינו של בנו הוא שם שהזכיר שמי4טל ה'ר ושטא עכ"ד וכו'טטרים
 טהמו( גרוונ טקהל רס'ז טחזור סוף שאירע .בטעשה ב6"ה ופרח כפתח- בס' שם"ש רי"טן סי' טהררכ'ז עור וכתב רור רבינו של בנו שטואלי( ה'ר של או אברהם ה"ר של בנואו

 הנגיר וזה ע"כ תלב והמחטיר וכו' אברהם רבינו הנגיר ע"י בטצריט אחר ביוםשנתייהרו
 בתשובה כתב וכן ע"כל וקבלם חשש ולא יל הרטבים של בנו שהוא לי נראה אברהםרבינו
 הטחילה ואחר ע-ש ט.1 סי' טהרשז של של'שי בחלק והוכאה הקראין בענין שכתבאחרת
 החרש קרוש בהלכות כם"ש רט בטחזור היה הרטב"ם זטן שהרי כן לוטר אפשר אירבה

 ה'ר וגם בעכו התוספות בעל שטשון רבינו של בנו בן שלטה ה"ר היה ההואח( ברורנם
 טליאון טשה וה"ר אחרים וספרים העדות טשכן וס' הטשקל פפר שחבר סליאון טובשם
 של אביו 1ה41ש הרטב"ן של חוקנו גרשון רבינו היה ההוא ברור ונם באוילה שוכןשהיה
 וכתב השטים שער שעשה כולל חכם היה נרשון רבינו נם כי יוח6'ןט( בספר ובתבהרלב"ג
 בעל פרץ רבינו זה שאין ונראה לפ"ק ס' שנת נפטר טפריש יחיאל בר פרץ ר' הרב כ'עור

 של רבו טרסנבורק מאיר רבינו נפטר כי שם עוד וכתב קדטון,( יוחר היה הוא כיהתוס'
 ום י אב בחרש בפרפת גרול גרוש היה ס"1 ובשנת לפ"קי6( ס"ה שנת הסוהר בביתהרא-ש
 . בסמק-יג( לעיל רכריו שכתבתי ופרח כפתור ס' בעל לם"ש טכוונים הם הרי ודבריו בו עשרהששי
 תענית 4"ל' עסוקים שאנו ועל וזיל הלקט. שבולי בשס פ"ב דף תניא בס' מיש יהדכפי

 תורת ש~שרפה עונותינו רוב על ביטינו שאירע טה לזכרון נכתוב התורה שריפתובענ'3
 התוררק הקת ז4הת פ' ששי ביום העולם לבריאת וארבע אלפים הטשת בשנתאלהים
 לשמע שטענו כ4ששר בצרפת והגדות והלכוו( תלטוד טספרי טליאים קרנות ואחדבעשרים

 הבורא טאת היא גורה אם לרעת חלום שאלת שטענו.שעשו שם שהיו טהרבנים וגםאזן
 נראה עכ.ל גורה היא התור' חקת זאת ששי ביום ופירושו אורייתא נזרת ודא לחםוהשיבו
 ושש ששים בשנת היה הגרוש שהרי שנה ושתים שש'ם צרפת נרגש קורם היתה זושגזרה
 ששים היתה זו שגזרה נטצא לפ"ק הארבע בשנת היהה התורה טשריפת זו רעה וגזרהל8"ק
 לקס שבולי ומס' תניא בס' שם שיש הוא ל' שנראה טה אטנם הגרוש קורמ שנהושתים
 והיתה התורה ושריפרש ושש וששיכם אלפיכמי חטשת בשנת לה,ות וערק- סופרטעות

 1"1 0 . 1סדמ גמתור נע1 1:1ן ס1" 1ו 6תרתי 1מתינת )סרמ"נמ( סח,תס סס סייג, ס( . 6' כ"נ ד( . 11 גידסו;ין :גי ג'ת ח1רנן נין ד"1 ג( . ג"* סמד יסתי נ:נט ג"ג סונ6 וס ס,' נ( . קע"ט ד' קג*1ת מגמת נמ' י:":6(
 רע1יניע1ע די6 ועי' 6' קי'ג 'וחמין ה( . תק"ט, ח"נ 1י""ג מ"יג וע" סקד6'ס מן ד"1 1( . ג' כ"נ ג~1וני!:!נוס
 ט"0 קגקס נ' )י"ת נחנתי ונני ט' סנסה נ' '"1 ע"1 י( . סס מ( . :ני, 1סדי"מ, י:1'מ"ע,י*

 :דיי
 ת1' נע1

 "' סגסס עי'  יג( .  יי"ע קי"ח ת"ט סגדו, נמסדו י6סט ע,' ,6( . *ניס נןקיי
י6



1526אש
 ששריפת לוטר יתמו ולא הגרוש היה באמ מעשרה וטיר תטוז מחרש התורה חקת ואתבפרמת
 ושתים שש'ם כך אחר ישראל שם וישבו וארבע אלפיכם חטשת בשנת היתהרקחהירה

 בשנרה והגרוש התורה שריפת היה. הכל כ' ור4ם' אלא סובלתו הדעת א'1 וה שרברשנה
 . וכראטרן,( סופר טעות ההוא בתאריך שם ויש טועטים יטים ובתק-אחת

 עשה וגם הקבלה עיר התורה פי' שחבר טרקאנטי ינחם רבינו הטקובל ]היה[ הה,א ברורנכ(
 שלשלת בעל וכתב המצות טעטי וספר פסקים תר"א והם קצרה בוךך רינימ פסקיספר
 והר"אה הרשב"א שין ההוא וברה" וחטשים אלפים חטשת בשנת נפטר כ'הקמלהנ(

 הרא"ש היה שזל(זכרנו האלו הגדול'נכם סיעת וכל טרקאנטי והיים טאיר לבית טנחםוה"ר
 בתשובותיו ונננם בפסקיו יל להרא-ש וראיתי אשכנזי יח'4שלג( הרב בן אשר רבינודהיינו
 היה שראב"ן לעיל שכתבתי הרורות סרר 'כפי והנה ראב"ן וקני וכתב רבות פעטיםשכותב
 ער ראב'ן בוטן שהיה נטצא ראבי"ה של ווקנו הלוי יואל רבינו של חמיו והיה רשב"םבוטן

 הרא'ש אותו קורא ולכך אטו של זקנו או אביו של וקנו שהיה ואולי רורות ר' כטוהרא-ש
 לספרר טאשכנו לפ'ק סזוס( ק"ף צרפת של הגרוש בשנח בא שהרא*ש ורע זקניד(ראב"ן
 שהיו וטוכורה נדולות כטתנות עליהכם ולקצ'ן ולראש לרב שכם וקבלוהו טןליטול'לטדינת
 הנקרא טרטנבורק טאירברברוך טרבינו טובהק תלמיר היה והוא בשנה שנה טירי לונותנ"
 שושה ע"ר החלטור על פסקים וכתב בישראל הרבה חורה הרביץ והרא"ש אשכנו טארץטהרם
 לאלף קרוב שו"ת ום' נרפסוו( ולא הרא"ש הוספ' ונק' התוס' ע"ר התלטור על ותום'הריףי(
 בתשובותיו שכתב לטה בפסק'1 שכתב טמה רבריו סותר שהראזש טקום שכל ורעפסקים
 בטח"ם ו"ל בנו הטוריכם בעל הרב וכט"ש באחרונה שהיו לפי עיקר פסקיו כרברינקטינן
 העור אבן טחלק אחת בתשונה תשונותי בם' זה כפרט העעיר אני וככרכתכתי סי'עזכק(סוף
 שאלה תשובת הטתחיל שם.1 ס" להראיש טביא הרשביא והנה טקוטו כאו .אין אבלשלי

 שם"ו ובסי' וכו' בכור 'ש בפ' בבכורות טר לן בריק יחיאל ר' הרב בן אשר לרבילאשכנו
 בסי' וכן וכו' רבוחינו שפורשוה טורינו שכהכ טה תשובה וכף לו רנסתפק טורינו עורכתב
 ששלחו שאלות תשוכות ותם.1 ותס"ה ותם'ר ותם"ג תס"ב 1ם4 האשכנוי אשר ר' לרבתס-א
 ס'ח וכלל בי ס4 ליה וכלל י"ר סי' ב' בכלל הרא"ש בחשובוח נוכר הרשכ"א וכן' זה אלזה
 טהר"ר הרב ולכ טהרא"ש זקן יותר ה.ה הרשכ'א כי הנראה וכפי י' סי' פ"ה וכלל כ?רס"

 להרא"ש ש,כיא איפשר שאי 5"ש טעתה וא"כ וו"ל קצ"ג מי' סוף בתשובותיו יל ששוןאהרן
 לו שכשהשיב אע'פ שדהרי הרשב"א בזטן קטן היה רל הףא"ש שהרי ו"ל 'חיא7מ ה'רבן

 ט'ט ]טר[ הרשב"א אליו כחכ תס'א בסיטן כתובים שהם כטו שאלותיו על בתשובוחיוהוהמב"א
 ששאלם בספרוגה הרא"ש שהביאם האלו השאלות בעיקר שהרי ווקן טטנו' גרול היההרשב-א
 וכו' שלמה הרב טורינו הנכבר הרב לו וכתב גרולים תארים אליו כתכ הנהמהרשלא
 היא תורה אך י( הטרה באותה איני כי כהלל ענותך תרב טורי אנה כתב שאלותיוובסוף
 הקר4ש אליו וטפיך טתלטיריך לאחר וצוני מעותי להרמות שלחני אין כי ללטור אניוצריך
 הרא"ש וכתכ עכ"ל וכו' עולם ער לער יגרל וכחו תורתו ושלום טןרי ושלום סושר בעטויחרט
 הששי לאלף ושלש שבעים שנת היתה השטטה שנת יל רש"י רלרעת רע"ו בפ"קבפסקיו
 סיטן ו6 כלל ובתשובותיו הששיי6( לאלף וארבע שבעימ שנת היתה יצחק רבינוולרעת
 ורצה בספרר גשטיכם עצירת ה,ה העולם לבריאת ועזג אלפים חטשת שכשנת כתבי'

 . הדור חכט' כל לו הורו ולא השבועות חג ער הטטר שישאלו וילהראזש
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 ספר עו( ספרו שחבר טררכי חנק' טאוסטרייך אשכנזי טררכי רבינו היה ההוא ביטו3כ(

 שהבר ובריקו' שחיסות. בריני ראת שהוא "( הקכלה שלשלת בעל וכתב הרזיףהלכות
 בפ' שכ"כ ראלןנ( של נכרו שהיה הנראה וכפ' הלל בר טררכי עצטו שקורא בחרוזהוא
 חתנו והיה כתובה לה 'ש חול' או אונם בשכיל טעשינן דכי פסק ,קני וראבין חליצהטצות
 יחי~יל ה"ר חט' בבית ראיתי אחת פעם חלון פ' בעירובין שכ.כ טפריש יחיאל רבינושל

 אטנם שעה כל בפ' שכ"כ הסם'ק בעל של גיסו והיה וכו' בע"ש טורי בבית שערבוטפריש
 טיני כל ולאסור הטנהנ לקחם רל יסד אשר קטן טצות בס' כתב ,-ל טקורביל הר"'ניסי
 בעל טקורביל יעחק שרבינו הסט.ק ספר בהקדטת וכ"כ וכף חטוץ מטעם ולא בפסחקטנית
 החוטם על שערות לו שהיו לפי החוטם בעל אותו וקראו טפריש הר'י של חתנו היההסמ'ק
 שכ"כ הג"ט בעל של ניסו שהיה נראה וגס החוטם בעל טפריש יצחק הזר אותו קראולכך

 והנה ההגה בסוף כתוב כרבא ולא כאביי הטתחלת הגדולה בהנה אישות טה' בפיטבלגיט
 הטררכי7( והרב שהרא.ש לך ורע וכו' כךג( כטו טעשה אירע הלל בר טררכי ה"ר ניסילפני
 שהטררכי ראינו וכן טרסנבורק טא.ר טרבינו ותלטירים חבירים היו שלשתם הנ"ט בעלוהרב
 הרב וכ"כ כהנהותיו הניט בעל שטביא כשם בספרו טרטנבור' טהר'ם תשובות תטירטביא
 הגהה הספרים נינהו טאן שכתכת ומה וו.ל ע.ב ר.מ דף ק"ל ס" בתשובותיו חביב בןטהר'ל
 טה כפי כ' ישראל-( כל בעיני הו~ש נדול הנ"ט בעל בעיניך קסון אם הלא אוטרבעלטא
 תטיד האשכמי' כל מהר'ם.אשר תלטירי ושלשתם והרא"ש הטררכי של חב'רו היהשקבלנו
 מהר"ם טתלטידי נס ע"ש עזכ וכו' אחרון והיותו חכטתו לגורל כטותו לטעשה הלכהפוסקים
 שמואל תשובות ר"ל תשב"ץ ס' שחבר צדוק בר שטואל ה"ר היה הרבנים אלו שלוחבירו
 הטררכ' וכק' רבו טהר"ם בשם רבים חדושין שם וטביא דינין פסקי ספר והוא צדוקה(בר
 כתב ס'יוחסיןי( ובעל נתן בר אפרים טה.ר תלמיד כן גם היה שהוא נראה הנשה גירבפ'

 נהרג שהטררכי אוטרים ויש לפ"ק ע' שנת שנפטר עור וכתב טקוצי טהר"ם תלמירשה'ה
 ו-העיר חכטי קעת טפי שמעתי תו"בב בירושלים שבהיותי כתבתיק( וככר ה'1( קרושתעל

 גרול,כם שלשה טברסנורא עובדיא ורבינו והטרדכי שהרטב"ן ה,קנ" טן בידם קבלהשה'תה
 לכפר סטוך והו~ש 'שראל של הקכרות בית בסוף ה,תים הר שפולי תחת קבורים הםאלו
 כי יוחסיןט( בס' עור וכתכ השלוח טי לטעין קרוב והוא שילואן עין שקורין שם שישאחך
 ס' בעו( טק'נון שטשון שרבינו נראה רבריו ולפי כריתות ס' עשה 'צחק בר שטשוןרבינו
 בכו( התוס' בדברי כלל ר-:ו,כר לא שהר' כן האטת ר~ש') התוס' בעל' ב,טן היהכריתות

 )ם ח"ל שכתב קנ"ו בסיטן ז-ל הרי"בש בשרת ראיתי אבל אביו שם ולא הוא לאהתלמור
 הספירות באותם טחשיב ולא טרבר כלל היה לא ,"ל הכהן פרץ ר' הרב טור' כיהורעת'כ

 וכתי אני ונם רורו בני טכל נרול רב שהיה ,"ל טקינון שטעון ר' שהרב טפיו שטעתינם
 מרבריו הכי עכ"ר הת'נוק ,ה לדעת טתשלל אנ' אומר היה והוא בעיני ראיתיו יא' אםטטנו
 הכהןי(. וה.רפרץ הר"ן שהם הרי"בש של רכותיו ב,טן היה טקינון שטשון שהור נראהאלה
 הטלואימי3( וס' השטים ושער עולם."( יסוד בעל  ישראל בר יצחק ה.ר היה הרא"ש ב,טןוגם

 סרר וכפ' בתכונה פפר ונו שיחבר טטנו שכקש בסוליטולא הרא"ש כבוד בשבילשעשאם
 הנחמנ' ספר ש'סד הכהן ח"ם רבינו של בנו בן נחמן ה"ר היה ההוא שבדור נראההרת-ות
 נפטר הרא"ה כי .ג( יוחסין ס' בעל וכתב ע"ש קמיט בשרש קולון טהר"י הרב אותווטביא

 שבעיכם בשנר[ נפטר והרשלא החטיש' האלף אחר לפרט י"ג'7( בשנתבטוליטול~ש
 . לפ"ק טי( פ"ח בשנת נפסרוהראזש
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 הגרויכם סיעת וכל הגים ובעל והטררכ' והרא'ש והרא-ה הרשב'א של זה הרורד4פ1קרי
 הייטבא ההוא הרור הסרי.שי ואלו הרבנים אלו של תלטידיהם קמו שכתבנוהאלו

 ככתומים והטה טסכתות כטה על וחדושין שטות שעשה אברהם*( בר טוב יום רבינודהיינו
 גודין המעיין יראדה טשם )הנה קדושיןנ( ט' שטת רק הדפום על עלו שלא 'רטנתיבת
 קרושין טן על בשטתו שם כדטוכח הלוי אהרן טרבינו טובהק תלטיד והיה ופלפולוחכטתו
 מיטן בח"ט ב" הרב שטבי~ש עצטו הרי"טב4ש בתשובת וכט"ש טהרשב"א חלטיד היהוגם
 . ע'ש וכו' הרטכ"ם בדעת נראה וכן והרשביא הרא"ה רבותי שני הסכיטו ולזה שם שכתברט"ג
 שאוטר כטו הרשב'א של תלטירו והיה הרי"טבא של חבירו היה עוו מגדול בעל הרבנם

 נ'ע האחרונח רבותי נהגו 1כ1 כתב תפילין טה' פ"נ ובסוף רבים בטקוטות בספרושם
 הגדול[ רבינו וע"פ ו"ל הראב"ר בן ר"י החסיר הרב טפי ורי"בט הרשב"א חכטהשלטרוני
 בשם ספק לנו יש והנה טוביה בר יוסף רבינו ה"נו שם שהזכיר וריבט ע"כ וילהרטב"וג(

 אבררהם בר טוב יום רבינו רקרי"טבא נן נם שנקרא אוטרים יש עוו טגדול בעל וההרב
 שכתו3 הרסב"ם טמפרי נסחאות בקצת יש וכן קרהצין ט' על שטה שעשה הריטכאכשם

 חביו עוו שטגרול שכקוב הרטב"כם טסשרי נסחאות טקצת ויש עוו טגדול הכרשההיטבא
 טקוטות בקצת אוטר שהוא טפני האטת נראה וכן ספרוי נאון בן אברהם כן טוב שםרבינו
 שהוכיר שוהו ונראה טוב שם רבינו שטו היות טורה שוה טוכ שם כתר וקראו ספרשהבר
 לסודהש ב~הורו בתחלת זיל נאון בן טוב שם ר' בפי' וכ"כ שם שנתכ קנ"ז נסיטןהר"בש

 נוסף הקבלו-ק בחמטת נרול ויודע טקובל היה זה טוב שם שרבינו טורה וטשםהרטב'מ7(
 שטוכח וכטו ומררשות וחומפות ירושלמי וחלמור בבלי בתלטוד בקי שהיה הגדול בקואותועל
 מוכ שם רבינו שוהו דעתי ולפי עריך שלחן כטו לפניו ערוך הכל שהיה עוו טגדל בס'שם

 . ז"ל אררוטיאלס( בן טוב שכ:מרבינו שסרוי בטחוורים שנתוב הכפורים יומ של טוסף בחזרת אוטרים שאנו הגרווג וידו'שסרר
 פין גדול מפר שחכר בספרד  אשר טסרקוסטא אשר בר בחיי רבינו היה ( ההוא בדורבכ[

 הר"יף בדור דהלבבות חובת מ' שחבר הספרדי בקורה בן הדיין בחיי רבינו שהואהראשון בחיי לרבינו לעיל הוכרתי וכבר ר4%שב"א של תלמית והיה הקפחי( כד וספר התור'על
 רבו היה והוא הרשכ4א חלטיר אסטעאל בן אברהם ה"ר היה ההוא כרור גם טקוטושהוא
 התורהט( על פי' ס' שהבר הרשב,א תלטיד שועיב בן יהושע ח"ר וגם ירוחם0( רבינושל
 החיים ערור ס' שחבר הרשב"א תלט,ד טטוליטולאי6( דוד,( סר שמואל בר חיים הירוגם
 ונרן הישב"א תלמירי שהיו טוירצבורק חזקיה ורבינו הכהן רור רבינו וגם הכסף צרורוט'
 שלשלח בעל וכחב טשמו רביכם חדושים בספרו 'רוחם רבינו שטביא הכהן דח- רב'נושוהו

 בטוליטול4ו ישיבה ראש עמיאל בן 'וסף בר שלטה רבינו היה רההוא בדור כיהקבלהי3(
 תלטיר רהוא עטיאדם שלטרה שרבינו נ'ה דף כ"ו סי' בתשובותיו אלאשקר טרהר"םוכתב

 ספר על גדולות הגהות כתב טצורך טשה ה'ר כי קפ"ו בשרש קולון טהר"י וכחבהרשב.א
 . הזה,7( בוטן או הרשב"א בוטן ה,ה ואול'הסט"ק,ג(

 עשה והוא בתי בן הרט"בן של נכרו גרז2ון בן לוי רבינו דהיינו רל'בג גם היה ההואמכרור
 שנראה וכטו הפילוסופיה בחכטת גדול חכם יהיה טגילו' וחטש הטקרא כל עלפ"

 בשנת השליטו ההוא שהספר ה' טלחטות סשר בסוף שם וכתב שעשרק ה' טלחטותמס'
 אדר בר"ח השלטתו והיתה כתב שטואל ובמוף העולם לבריאת ותשע נים ושט אלפים משתה

 ק5"! הרמ"ין 7( . נ' כ"6 ע"ן ג( . מס:ת1ת ר1נ ע! ח7ו:יו ג7כסו גנר י1ס 1ע7 נ( . ג' סגסס נ' נ"ס ע"5"(
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כה
פשגאא
 כתכתו וכבר בן כטו חכם היה טהטון ה"ר אביו ונס הששי האלף לפרט 6( פיט שנתא"
 . אטוג( אבי דוראן 8טח בר שסעון ה"ר של זקנו היה ורל"בג לוהנ( ו-הקודם בדורלעיל
 טהר'טבס החדש קדוש ה' על פי' שעשה ה עובד' בר דוד בר עובד'א ה'ר היה ההוא בדורגם
 וכו' עיקר לך לעשות תרצה אם וכן וו'ל י"ב פרק בסוף שכתב טפירושו שם שנראוהוכטו
 הקש שהיא רם"ט טטחזור ס' טשנה נ,סן לחדש "ו שיובוו ג' ליל לתחלת העיקר עשינוכבר

 . ז"לט להרט"בם ההורה יסוד' הו שפי' הטפרש הוא עצטו הוה שהרב וניל עישליצירה
 היו לדרך צידה סן הקדמת וכפי תלכהריו היו וכלם הר"אש של בניו היו ההוא בדורנם

 בטצות וטשתדל החסיר שלטהס( ה"ר . הרכרן"חיאל זכרים בנים שטנה לה'ראשלו
 סשה, היר אליקימח(. יהודהו(..ה"ר רבינו הטורימס בעל יעקב רכינו חסדים.ובגטילות

 גדולים חכטים היו וכלם שטעתט( היר . אלעורה"ר
 והגר~

 היה מכלם גדול וחכם שבהם
 הנרארת וכפ' אביו הר'אש בתשובות וכט"ש טאביו שואל היה שאלות והרבה 'היאלרבינו
 לן הרב אחי כתב 1"ל הטורים בעל הרב שכותב פענמם כטה שטצ'נו טפני ספריםשכתכ
 ההסיד שלטה ה"ר וגם אכיו כחיי שנפטר לדרך צירה סשר בהקדטת שכם וכתב וןן .יחיאל
 טספר והורתו חכטתו ונודע ניכר וכבר שלישי הירש הטורי' בעל 'עקב ורבינו ב~ירנפטר

 וחכורים פירושים עשו גדולים רבנים שכטה וזכה העילם בכל ונתפשט שחכר טוריםהארבעה
 גולת תפוצות בכל גדולה תועלת שהועיל העולם לכל גדולה הוראה יצאה וטטנו סמיועל

 ונם הטקראי( על ופרפראות רטוים עשה ונם העולם לכל וידוע טפורס' שהוא כטואריאל
 והרי הר'אש פסקי בצד שנדפסו הר.אש פסקי קצור והם אביו הרא"ש פסקי על רטויםחבר
 ערי השלחן כטו והוא הטור'ס בעל הר"' בנו הבר אשר ילהריאש ברכהי טצאתי וטיהו ע'ו .דף כ"ב ס.' בתשוכות'ו אשכנוי בצלאל טהזרר הרב שכתכ טהלך

 קארו טה"רי קצר אשר
 בדפוס נטצא הפסק'ם וקצור וחשובותיו ז"ל אכיו פסקי לכל הטורים בעל הר"י קצר כנז'ל
 עכ'ר וכו, שנה טטאתים ישן הקלף על יד כתיבת הרכהים כל נטצא ואצלי התשובות קצור לאאבל
 ואינו טשלי טעט לי שיש היום כטוני ז'ל א'א לפני בדבר ונתת' נשאתי פעם'ם וכטהרט'ב ס" שבת הלכות בתחלת כתב שכן עניי6( היה הטורים בעל יעקכ רכינו כי הנר~שהוכפי

 ברור רכר השיבג' ולא לאו אם חול שבתך עשה בכלל אנ' אם לאחרי' אנ' וצרז ל'טספיק
 בט"אח לרורו טביא הטורים בעל והרב ע"ש וכו' שפירש לר"שי אבות בפרקי טצאתיאחיכ
 רבריכם טשום בו אין כל בפי ושגור שרגיל דכר כל ז"ל חיים ר' רוב דודי כתב ט'טסי'

 חיים צרחי שחברס' טטוליטולא מיים ה'ר זהו ואיי פה על לאטרם רשאי אתה אישבכתב
 היה זה חיים שה"ר שכתב 'וחסין ס' לכעל ראיתי ~שח"כ . לעילינ( שזכרנו ו-;כטףוצרור
 הרי הטורים בעל של זטנו לידע תרצה ו~טם לפ"ק ע"ד שנת ונפטר ורכו הר'אש שלאחיו
 לבריאת וטארת אלפים חטשת שנת לירע רצינו בוה והד0ףון חדש ראש הלכחע בסוףכתב
 היתה ר"' לדעת השטטה ששנת כתכ ס'ז סי' ובט'הט ע.ש וכו' הו~ו טחזור באיזההעולם
 היה ~וחיו הריאש בן יהורה רבינו נם לפ"קיג( פ.ו בשנת היתה ולרש"י לפ"ק פ'חבשנת
 לרב נשאר הוןן כי ססצו לשואלים רבהז תשובות-( והשיב ספרים הכר והוא גרולהכם
 שכ'כ תיז סי' ר'ה בה' בטא"ח אותו 'טזכיר הטורים בעל ואחיו טטוליטולה אביו כסאעל
 יהוד'. שהיר יוחסין ס' בעל וכתב לסע"נין נורע שכבר וכטו יוסף בית טספרו טקוטותכימה טש0ו .הדושין הרבה טביא ב'י הרב נם ע"ש וכו' לדפ- טעם יאודה ה"ר טאחי ושטעת,שם
 בטוליטול~ו השם את קדשו הגזרה ובשע' אחיו הטורי' בעל יעקבט,( רבינו של התנוהיה

 1כ"0 גנ") נ"ח6(
 ס1י
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ש1ש
 יוחסין ס' בעל עת- וכתב ע"הב6( לחיי טחטנים והם לוה זה והרגו וחמותו ובניו ואשתוהוא

 רהרב שוהו ובור4שי הנסים בעל ניקטליא ז' יוסף היר היה הר'אש בן יהודה ה'רשבוטן
 קשטילי4ש בקצה אשר שאלה טטדינת גיקטליא אברהם בן גיקטליא ף יוסף הףהטקובל
 טרכבת ופי' השטים שער וספר צדק שערי וספר אורה שערי ספר הקכלה בחכטת חכרוהוא

 כ"ו בן בהיותו כי בהקדטתו אוטר ושם נפלאיס בסודות אגוונ( גנת ס' חבר וגם'חוקאל
 בחכטרש גדוו( כחו היה כטה נודע וטשם טאד עטוק מפר זהוא ההוא הספר חברשנה

 הר"אש של בניו בוטן הזה ברור היה הכלבוג( ספר שהטחבר לי נראה דעתי ולפ' .הקבלה
 אוטרים ושמעתי הטורימ בעל יעקב לרבינו כלל טוכיר ואינו בספרו להר"אש שם שטביאלפי

 4שינו ההוא הספר שחכטת טפני לוה מטה דעתי אץ אכל וה ספר חכרה חכטהשאשה
 רצה לא בו שהיה יתירה ענוה וטחטת טובהק ורב גדול חכם א'ש טרעת אלא אשהמרעת
 אוטר שאטר ברו בכרכת ד' שבסי' טפני לוה רא'ה ולל הספר בתו שטו ולפרסםלהזכיר
 . וכו' מצאתי הכותמ ואני פעם.כםב'
 וספר וחוה אדם ספר שחבר פרובינצאה בארץ טשולם בר' ירוחם רבינו היה ההוא בדורנם

 הואופהקדטת ולכ אסטעאל בן אכרהם הל' ושל הרא"ש של תלטידו היה והואטישרים
 הגיעו אשר הר"אש פסק' בקצת שטצאתי ובעבור עוד וכתב הר"אש לפני שלטד טישריםס'
 'עקמ ר' החכם שבנו ושטעת' וטסכתא טסכת' בכל אותיות טספר והלכה הלכה בכללידי
 קעור שתנר הר"אש תלטיד יקית'אל בר הלוי יששכ' ה"ר היו ההו' בדור גמ וכו' עשאמינר4ר

 הוה בזטן ה,ה אשביליד( טוב יום היר וגם הרש-בא תלמיר טורא' ז' שלט' וה'רהחרוט'
 נחט'4ש ה"ר היה ההו4ש בוטן גנם הדיינ" חוקית ספ' שחבר וי"4נ בתשובותיו הריןוטביאו
 יהורה ר' והרב יעקכ ר' הר' ש4"לוני טוו('טול' טלטלני הוטן כאשר וו.ל שאלהבחשוב; ו"ל נתטיא היר וכ"כ שם שכתכ י"ט ס.' כתשוכותיו אלאשקר הר"ם וטכיאו רו"אשתלט,ד

 , ע"ש וכולי תקנה שעושיכם קהל הרא.ש טורי הגדול הרב בניאחיו

 רהפלוסופי' בחכטת כולל חכם שהירה הספרדי לטףת( בן יצחק ה'ר היה ההיא בזסןנם
 לספר בהקדטתו חייט יהודה ה-ר כתב וכבר החכטות בענין רבים ספרים וחכרובקכלה

 רהנקי הדעת הטכלבלים קבלה ספרי נשתטחו הוה בגליל שר4שיתי וטפנ' האלהיתטערכת
 תשלה אשר על ולהעטידך טנת.בחם רגליך תשטור טהם אשר הספרים על להזהירךראיתי
 וצרור והעולם השטים שער ספר חבר אשר ו'ל לטף ז' יצחק ר' האלהי התכם ה"ה יףךבהם
 רגלו הקבלה לחכמת הנוגעים בדברי אבל טפנינים יקרים' כהם דכריז הטלך גנוי ום'הטהי

 בתשובותיו הרי"בש וגס עכ"ל וכו' תראה וכלולא תראה קצהו ולכן טכחוץ אחד ורגלואחד'סבפנים
 העולם צורת לטףקראו ז' 'צחק ר' לתכם שהוא אטרת אשר ההוא והספר וז"ל כתכ קרזמי'
 הספר וענין פרקים י"א ובו הטור צרור לו קראו אחף ספר וכן פרקים ו"ך ובו אצלי הואהנה
 לפי פעלים רב לו קראו עלים טאה סחויק קטן 4שחר ספר עוד הקודם הספר מעניןהוה
 טאטריכם פ"ח והכם למאטרים 4שם כי לפרקים חלקו לא ווה רבים בטיניכם טדברשהוא
 עוד השכעיירק והחכטה הטושכל אל נוטה הפשט ע"ד נאה פי' והוא קהלת עי'עוד'לו
 שערים לד' תלקו הנבוכים מורה כעין והוא השמים שער קראו שבספריו והנאה הגדולהספר
 "ב בו 'ש חג' השער . פרקים כ"ה בו יש הב' השער . פרקים כ"ח בו 'ש הא'השקר
 הטושכל כן' בו ומדבר מאד נכבד הוא הוה והספר פרקים י'ו בו יש הד' השער .פרקש

 נראה הוה ההכם כי תורתינו כנגד שהם בטה דעות'הם טבטל אבל הפילוסופיתוהחק,רה
 . עכ.ל וכו' הטצות טעטי בו וכ"כ וחסיד תוריי זה עם והיה בפילוסופיא הרברהשראוה
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 נ(עי' . נ' נ' 5";מיס 1ו'נ7 'ן' ס' ח.6 :ה"נ ת"ן ד' 1~נ! 1845 "רייננפ ש' כ, כ*ן. כמ1 תממנר פעס כ'כיו
 ס61 6מני!י ס:ס 1ס:ופ !"נ י' ח"6 נ:מ"נ ססוכית גמו נ' כ"ד ד!וני5 הרי*טנ6 ס61 ד( , 1' ונ' 5"נ מ' מא:סן
 ת( . סני5'6מש!ר

 5טי"
 1נעו וכין 1:1'ת רס"1 ח'נ ר4נ נממשמ ןונן 1עי' 5"פ מי' 1844 סנתנ!"פפ עי' ני'5

 . ס"1 ס" 4' מ"מי ס1י' 5ס' נשנ1ש מ1כק""1 וס71ס 1י' ק5"ס ס"ת"*



5096"588*
 ה' שעשהפירושעל בר5לונה טנליל גיונרי נסים בר ראובן ב"ר נהיה[.הר"ן ההם ביטיםדנכם

 בכללו הר'"ף ספר כל על 8'רוש עשה שהר"ן אטרמ טגידי טפ' אוסר4 ושטעתיהרי-ף
 הר"ן ועור יוסףנ( נסקי בעל פירוש עליהם עשה 8'רושם"( נרפסו שלא שהטסכתותאלא
 כאשר פעטים כטה שאומר להלכות בפירושו שטוכיח כמו התלטור על וחרושין (2טותחבר

 האיכות ורב הכטות קטן שוית ס' חכר ועור כזהג( וכיוצח בחרושי בם"ש ועיין- בחרוש'כתבת'
 סיטן בסוף הרי"בש  בתשף כרסוכח ראוכן ורון חסרא' רון ושסכם חכטים בנים ב' לווהיו
 בנז החכטעם רעי מל'5' ושועי אלופי האצילים הנשיאים אל ז"ל להר"ן שם שכתבשפ'ח
 בסררש נס5א ונם והרטב.ן יונה רבינו תלטיר שה'ה שכתכ הקבלהד( שלשל, בס'וראית. הוא טי שן4 חלסיר הר"ן על בברור לנו נודע לא והנה מי1 ראובן ורון ]נל.ו[ חסראידון

 הרן זטן ער הרמב"ן טזטן כי טפגי כלל אופנ בשום כן לוטר 'תכן לא לרירי אבלהרשב'א
 טאה בוטג שהיו קרושין ענין על נשאל ל' 40 הר"ן בתשובות שהרי שנה טטאה יותרעכרי
  ענין על שפ"ב סי' בתשובותיו כס-ש תלטירו טהריובש נשאל ע'ז בסי' ועור לי5ירהזתשק
 חסר והיה העול' לבריאת וארבע וטאה אלפים חטשת בשנח כתוב שהיה חלי5הנט
 בשנרק היתה עליה שנשאדם שאלה שאותה הרי פסול או כשר הוא אם שלשים תיבתכו

 זרק זסן ונם לעילס( שהוכחתי וכטו כ"ו ה שנת בירושלים נכנס והרטב.ן לי5ירההקל"ר
 גפסר שהרשב.א לעיל,( כתבתי כבר שהר' שנה ס'ר הרשב'א 8טלת אחר הוא הר"ןשל

 תשוברע טב'4ל ע.ו וסן' נ"ח ס4 בתשובות'ו שהרן ועור ושכעים אלפים חטשתבשנת
 טהרב תלס,ר היה שהרן הוא קצת שנ-ל טה אבל כלל בזה 5דקו לא הקבלה שלשלתכעל רברי שכן וכיון שנרק ח"' הרשביא פט'רת אחר נפטר שהראיש לע'לח( כתכנו וכברעיש ע5'מז( הנחל 8' בריש וטהם סקוסות בקעת להרא.ש טזכיר הר"יף לה' בפירושו ונםהרא-ש

 כרבר' רשע נפשיה לשוו" היסנו כל ול4ו כחכ טיג סיטן בתשובותיו שהר'. הכהן פרץר*
 פרץ ר' הנדול הרב לככור כתבתי 4ושר זה שם כתב ועור נר.1 הנרול הכהן הרבטורונו
 שיראה ונמו פעטיס כטה רבינו וגם טוינו אותו קורא עצטו פסק באותו ועור נר"והכהן

 . שםהטעיין
 הרב שזה ששטע טשנוה כסף ס' בהקרטרש ז"ל קארו טהר"י הרב וכתב הרטב-םעל מי טשנה סגיר ס' שעשה טקאטלוניאט( טולושא רי ו'ראל רון הרב, היה ההה" בזקןנכפ
 5רורש שטחסת אלא ככללו הרסלס ספר כל על 8י' שעשה טים בעל של טרברעהנריאה כפי והנה, בטקוטו ע'ש אלפס רב שפירש ראיבן בר נסיס רבינו של הבירו היה מ"םכעל

 בלבהי( לרפוס שעלה מה והא טטלו רק'טעט נטצא ולא טטנו הרוכ נאבר והשסרוחהנלחז
 להרא"ש טביא שהוא ורע הוא טי של תלטיר נורע לא ט-ם בעל. ז'ראל דון הרכ זהונם
 זבסי' ר"ן ס4 בסוף בתשובות'ו ט"ט בע2( להרב טזכירו ז"ל והריבש שכנ.ם טה' יבכפ'

 יל דטולושה אנחראל הרב ,נם להר-ן הריבש שכ"כ הר"ן קורם שנפטר נהאה וטשם שפ-ח'
 בזטן וגס יל הרסב"ן לרכרי לחוש שיש כתכת תח'ה לעזלם טורינו ואתה בספרו לזהנטה
 ביתאע( ה4ולפא פ" והוא וררשות ספריכם שעשה היצהרי'"( טתתיה ר' הרב היהההוא

 בסיתרפס
 . כמרעעז תהים טררש.

 טררא טאי רמנו בן טררא '5חק ר' הרב תם הטוים בעל יעקכ טרבעו תלמרו 1"ה התפליק פ4 שעשה הספת' 4ו"ייהם "סף מ '1ר י' היב "יהץ( ה~ואינתכא
 אהרןטס הרי ק 5רפחי זרח בן כגחם הי תם ותתר אסור טרעי רוא שעף משחכר
 יהושע טרו.ר חלטיר היה וגם הרא"ש ק 'אורה טהרן תלטיר והיה לררך 5ירה ס'שחכר

 . ל"נ י' ח"* גסס"נ סעיד ,כן סיקד גי ונ5 מיד,ס ונסס סנ"י סגס ,ינוד סד"ן ממם % ס;"י סנימ' מטו, 6יגו ספו,*(
 מ"" ס?"ג )ני' ממזו:יו נדמכו גנד ג( . נ' סנסק *' גי, )נ'5ג(

 . 6' כ'ד ו( "'. י"ס ?( "'. ג"1 ד( . ו' נ'
 ימח :"ק ע5 סמקגד :ססינ נמס ומ*מ ג" ותרג דק 5חר'ן 6יני קמ* מי' סתדי נ,ס ממקפק 5"ג ו' מ"6 ס?ינו(

 . :"1 ,י;י1י* מדמוס ינ( . קין מסויס סיינו יג( . 11"ע מ' סמד יסויס .סנס ש' א( . נ' ו' מ"* סת"נ עי'סממגר דנלי ~קו נוס נס י( י'. ו' ימכמיס וינד עי' סגסר4נח מ!וסת !"סיק' יק"ס!ומ4 סו!ון* ס( "'. ג-ד מ(ס:'ג.
  קמ"ק יג סים ס~ומ י' סי' וגרין וניגיי נ' יל"ג ע"קימין' מי( . יי* סימ ;ייס וכר י6  סעגור ממדר*ו(

 . יאס'ןסס' דן"
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 ספריככם חבר 4יהשר ופילוסוף כולל חכם שפורט יצחק היר היה ההא בזטן זגם שוע'כבן

 חלק וקראו ה' אור ס' וצעשה טובהק רב קרקש"( חסדאי ר' הרב היה ההוא נזמן וגםרבים
 בר אברהכם בר חסרא' 4שני בהקרטתו שכ"כ עטש4שי כנויו שם שהיה הנראה וכפיא'3(

 . ג( עטשאי יהורה בר הסראי בר 'הודה ברחסרא'
 ורבינו יחיאל רבינו הרא"ש של ובניו עוז טגרול בעל והרב הרי"טבא של הזה הרורדאחר

 פרץ י4 והרב משולכם בר ירוחם ורבינו הקרוש יהורה ורבינו הטורין בעליעקב
 הרבנים אצאר וכל אבוררהמ יהר"ר ט"ט בעל טולושא רי ויראל רזן והרכ נטים ורכינוהכהן
 ששרש בר יצחק  רבינו  רוהיינו והרי-בש ההמ1  הרור ראשי הם ואלו  תלמיריהם  קמושוכרנו
 והא הרי"בש טתשובות ש"צ סיטן בסוף והוא  לו  ששלת בתשובה  הר"ן לו יייא  שכךברפת
 נראה וגם מתשוכותיו מקימות ככטה וכמ'ש הכהן פרץ רכינו של תם הר,ן של תלטירוהיה
 חסרא' ר' הגרול החכם ומור' וש"ע קפ"ו כס" שכ"כ קרשקש חסרא' ר' מהרב הלסמרשהיה
 נפטר רהכהן פרץ ה"ר כי הנר4שה וכפי ז'ל ר"ת כרברי הכריע בגטין בפסקיו 1'לקרשקש
 וה'ר ו"ל הכהן פרץ הר, רבותי על )עלי( .אני מעיר כי שפ'ט כסי' הרי"בש שכ"כ ו-קר"ןקודם
 גטז 4יצל מצויין שרוב לפי בפניהכם וולתי גט שינתן הניחו  לא שמעולם נר"ו נסיםרבינו
 של תלטירו היה שהר"ן לעיל שכתבתי טו-ו ולפי הגט' ברקרוק' בקיאים ולא טוטחיןאינם
 פרץ הר' רבותי באטרו להר"ן פרץ רבינו שהקדים הטעם וזהו רבו של רבו שהיה פרץרבינו
 שפיב וסי' שפ"ח בסי' כט"ש עליהם ולקצין לרב בסרקוסטא לקחוהו שהר'"בש ורעודי"ן
 ונהרגו וארגון וקשטיליא בקטלוניא לפ"ק קנ"א בשנת שהיו והשטרות הצרוה טחטתואח"כ
 בשנ' באו ו4שן שושן ר יצחק והר' הרא'של( בן יהורה רבינו הקרוש ובפרט חכטיםכמה

 ר' והרב הנגאזרי( סעריא בן טייטון והר' הריזבש הטערב ער' שהם אפריקא לעריקנ'הה(
 ףע ו-;חכטים הר"ן של בניו והיו הריבש של ומחביריו יוחסין1( בס' וכמ"ש רה-אןשסעון
 רכדי טתו שמוכיח כטו וטובהק גרול רב היה שהרי"בש וה141 וירוע ראובן ורוןחסראי

 עע-1 נוסף החכטות בש4שר גס גרול בק' שהיה טשטע תשובותיו יבר' טתוה גםתשובותיו
 הרי"בש של חכר תלט'ר כטו היה רוראן ר' הרב וסכונה הרשב"ץ הנק' רוראן שטעוןדך,ך4 . ופוסקים בתלטורחכטתו
 יצחק ברבינו פני הע~תי כי ילרותי היתה אן זוכר א'ני אחר בטקום עצטו הו14ולכ

 תשוברש ר"ל תשביץ הנק' גרול שי"ת ס' ותכר טובהק ורב גרול חכם היה והוא ששתבר
 אןהרות ופ" איוב פ.' טשפט אוהב ום' אבות טגן ס' וגם ברפוסח( נאו ולא צטח כרשטעון
 הא אלגזאייר בעיר השלטתו והיתה הרקיע זוהר ספר בסוף שם וכחכ הרקיע ןוריהנקרא
 קטנימוחרושין0 ספרים עוריר שחבר יוחסיןט( בם' וכתב ליצ'רה הקע"ז שנת גרותינועיר

 שלטה הף' ושטו גרול חכם בן לו והיה רלב"גי3( של בתו בן היה והוא וררשותופיוטים"(
 בן יוסף וה"ר טצוהיג( וטלחטויו סופריכם תקון עשוה שהוא יוחסין בם' וכחכ הרשב"ץבן

 בבירש ע"אטס קייג רף בטא"ה וכט"ש הרשב"ץ'7( בן שלטה הי' של תלטירו היהזמרון
 בתשובותץ והטבי"ט הרב עוד ונתב ע"ש יג סיטן כח"א הטכיט הרב בתשובות וגםיוספ
 וכ'כ צטתיו( נקר4ש הרשב"ץ בן שלטה הר" של בנו כ' קכ"הטו( ורף פ"ג ס" שניבחלק
 ז"ל דוראן הרב של בנו בן צטח הר' כחב אכל וו"ל טיל סי' בתשזבזתיו בירכ טהר"דע-כ
 סי' סוף בטאזח זיל הרב"י וכ'כ ,'ש וכף אחת בתשובה שהשיב וטתן טשא כמה אחרוז'ל
 טוונות'ו שהרי הסש' תולעת בשבת להאכיל טותר רבינו בשם בתשובה מ"כ שם  כתבשכ'ר
 ז'ל שנוגון בר שלטדק בר צטח הף בהשוכוה עוד טעאת' וכן ]בהשטה[ אפשר. ולאעלן

 יי,* י' ס:ו*" ניר6 נ, חלק כ( מ"1; ל" לטנ'ל 1%44 "רועגפ ר.* ח"ר לד*'1 מ") 5יגן ,ע" יומו?  5?"(
 ונ'6 סנ" מס סנ6 ני"ס תסג*ז נסק7מת ממ'ס ס( . *' הגסס כ' כ"ס ע"5 ד( !ימער*טור:נ"ם. 1יר 5יין וגי' ג( . כיין י"'נמ1"
 מ,' יע-: :1"ע ו( גע!י(. ":3ין "11"ס .14)מ

 קח.1.
 . ת5""  "מיטרדס גדסמ ח( "'. יי"ד 1(  חקוחות. ,ס"י

 פ"ס. מ"י יפ'. תג"*  1844 *"יר'סגט '*( יכור'1. כל י5יי יימיי ייויי ח"ג  ס11 תס"כן י" '( "', י1"דמ(
 ב"י ע"1,נ(

 תת,"נ ד'  1842 5רועגמ יפ,. רי:"5( )ד5דו סנ." כס1י עם"1 ס,י"ג,מום סמויר %ד ,ג( נ, סגסס *,
 ,י' ספעון ד' סיסיגס 5מ י0 ח'. סגסס *' 1'1 ע"ל טו( . קמ*ד סי' טו( 6'. 1"1 לקמן וכ-כ י( י:יחיי.ונייז
 . תקס"נ !יוודמ סגדססו וגעו ימן סו"ת מנדו,תח
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 ערין כי אטת טנירי טפ' שמענו והנה וכף ותרננולים מאווזים נריעי לא תולע' דהנילהתיר
 חכמים והם רוראן הרב של הוו הקרושה הטשפחה טן זרע הערב מערי באחת יש והבזסצינו
 כל על הגרול הרב היה שב"ץ וה-ר הרי*בש שכוטן יוחסיןנ( בס' וכתב בישראל"(וריינים
 הטל רופא והיה הרא"ש בן יאורה טה"ר חלמ,ר והיה אדמנואריש טאיר רון ושמוקשטיליא
 ר' הרב היה ההם ביטימ כי הרורות טסרר הנראה וכפי זהקדש ללשון הטרית ספרוהעתיק
 של תלטיר בברור נורע ולא יוסת נטק' בעל והוא חביב כן מטשפמת ספרך' חביבאג(תסף
 טשטע ונם הוא טי אתפרש ולא נר"ו הר"פ וטורי אזטר 5שוט נס פ' בתרא בם' אך הואכה
 הרי-טבא רברי בפירושו טביא שתטיד טצינו וכן הריטכא של תלטירו היה הר"ם שרבושם
 בתשובותיו הזכירוד( פלונת.ה בר שהיה יןראן די' . היי'בש בוטן שהיו הרבמם לרטווואבא
 בם" לפפא בניטן ה"ר . ורע.א ורם"ח וריב קציג בם" טריס( אבא בר 'שע'ה הר' . קיאסי'
 מנחם הר' . מקיטות ושאר ר"י בסי' שפרוטי( טוב שמ הר' .קציח

 הארי
 בם* חיים בר

 4שינו דשטובן וכפי ורציא רפ-ה ורע*ג ר"ם סי' אשר כר יהירה הר . טקוטות ושאררכ'ט
 לו כתב ר"ם שבס" ועור שלפניו ברור 4שלא בוטנו היה ל4ש כי הרא"ש בן יאודהרבינו

 של בנו שאינו לטד אתה וטכאן וכו' רנטין בפ'ק כתב רל הרא'ש כי כתבת אשרהר'"בש
 קרשקאש חסדאי הר' קנ"ו בסי' וטקובל ופילוסוף וחסיר חכם שושן"( בן 'וסף רון . י(הרא"ש
 הלו' טר1-ים . טקיטות ושאר רם.ח בסי' טתת'א הל בן יוחנן הר' . ושיע ורס"ט קפ"ובם"

 . וש*5 ושפ.ח שפ.ב בסי' רבו נמיכם רבינו הרב רע-א סף ובוקנה בחכטה טופלנאשכנך
 וזרי'בש שרם אח'ו ברפת קרשקש רון טקוטות ושאר שע"בט( בסי' שלטה בר חסרא'הר'

 הם ט"ט בעל של בנו שהוא ונראה תע'נ בסי' טילושא רי ויראל ניצק."( . שפ'ז.(בם'טן
 . טקוטות בקצת שרפתי טרואס בן עטרם הר . שפ"ח ובסיטן ר"ן סיטן 'בס~ף לאביו'נ(ט1מר

 של נכרו היה והוא אטונה ש~יל' ספר שחבר אלטכייג( בן טאיר הר' היה ההוא ביטונם
 . ק'ו( ברף שם ועיין פעמים כטה בספרו שם וכט-שהרא"ש

 שבס בפ' וכתב וטקיבום ישיבה ראש טיב שם בן טוב שם רב הרב היה ההוא בזטןגם
 לסדן טופס טיב שם בן טוב שם רן החסיר החכם יר טכת'בת כתוב ט"ח בשטדיהורה

 קסן נער בהיותו אנריקי .רון הטלך ביטי בספרר הששי לאלף וחטשים טאה בשנתזה
 נשסתע: לא ועצוטה רבה טכה והכום והציקוס הדת מכלל ישראל את להוציא רביםעטים
 טכללי מספרד רב עם 'צאו והיסורין הצרות וטרוב העם'פ לשערי ישראל שרבו טיוםכטותה
 וקוהל קוררובא וקהל כבורם את הטירו רובם שיביל"א קהל גרול קהל ובפרט טרע.הדת

 אמןנחש ס' חכר טוכ שס ר' הרב וזה ע"ש וכו' אחרות נרולות תרים האנרלוויאה וכלאסינא
 אלאשקר טהר"ם הרב עליהם והשינ הש'ב רבריו כל ועל יל הרטב"ם ננר קשים דכריםודבר
 ספ4 בעל וכתב בספרו שם הסעיין יראה כאשר טרורות עליו וכתכ קי"ז סיטן בתשובותיוו'ל

 הף ושטו נרול חכם בן לו והיה ק"ץ בשנת נפטר טוב שם בן טוב שם הרכ זה כייוהסין
 קפ"ה רף קי.ז בסיטן אלאשקאר הר.ם וכט.ש הקורא עין וקראו ספר וחבר טוב שם בןיוסף
 צדק ול4י רהטרות ופי' הטורה פ4 עשה טוב שם בן יוסף שהר' יוחם'ן בספר וכתבע,ב
 שהו4? יוסף הר' של בנו אלא טיב שם בן יוסף הר' עשאו לא הטורה ם, פ" שהריבוה

 החכם לארוני בן 5וב שם אמר הטורה לספר בפתיחתו וכ.כ יוסף בר סוב שם הר,החכם
 שר*יציתי לטה תנצ.בה טוב שמם בן טוב שם ר' החסיר השלם ההכם כבור בן יוסףהר'
 . ט,( שם עיין וכו' והתועלת הטעלה גרול נבוכים טורהספר

 ס' !"ס ' ם 'נ" ל:כ*ן ס! :ח1 נימו קי'"נ: מ:1.ת מקוח1ת כקית 7( .4; 0נוי 4' כ", ונ14 ג( . 4' ק!"7 נ( . ונ'נו י:ין ו:1"ה ר:כ": ו:ו"ת ה:נ"ן נסק7מה כמוכח סמתכר 1מן ""ר ונס4(
 ס!ק ייו' סנ:ו. וי7וע ק:'4 ק"נ ס""

 . ה' נ"ס גי:ן ונ" 1( . 4' סנסס נ' כי4 ננ"! ס( כמ"1. 'נ! סר:נ"ן ,י:כ סרכג,ת מן עגמ1 4תסי'"ב:
 וב,גנום"ס"ט. ד"ן ס" ס,,כר "ת'1 1נן ס' כסי 1גס י( :ס"ס. מי' 1ש' ט( י"ן. ת"1 כ"ת ונ" ת( "'. סגססב' 1(ע"לכ"י

 יי4ש' ף':" גן 4!7נ' )"1 'ג( . ונימו מ"מ !נ,1 ר'! 'נ( . 4:'1תק ק11ר סס41 וגר"ה יפ'ג ס" גס נמ45 01 סס'4(
 7; !פ' '7( . סהק7מס :כסוז כ:'רתרוים

 טר'גס" 7' ר'11"
 1:ס

 ק1ר"
 צסינל 1*184 4יעגנס ונ,' ט0 . ,קגו גפס צקד"יס

*ץ1 . ס." 7' 4ייד 1מס;" וי1 ד' תי"" מ:;ח )ס1ן ומנתי י.נס"
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 טן כעל ובתכ העיקרים סן שחבר שוריאה טעיר אלכו ייסף רג הרב היה ההוא נוטן2נם

 באיזה כלל הוכיר לא הספר בסוף וגם ספרו בהקרסת אך קפ,ה בשנת שחברויוחסין
 . שם עחן ראשון טטיאמר כיו בפרק וכט"ש קרשקש חסראי טה'ר הלמיר היה והוא חברוזמן
 קונקוררנשש*( לעו בלשון הנקרא נתיב יאיר ס' שחבר נתן טררכ' הר' היה הוה בזטןדגבם

 'צחק הר' ןגכם הספר בר~שש שם כ~ש קא"ח אלפ.ם חסשת בשנת לעשותוןהתחיל
 כי יוחסענ( כס' וכתכ שם הטעיין שיראה וכטו הנז' לם' וטוכה נרולה פת'חה שעשהנחן
 לישראל והגין ולוטריה הרבה תורה והחזיק בנבנשת אכרהם רון הרב גכם היה ההואבזטן

 י ישיבור( טחויקיכם כלכם בניו ונני יוסף ר' ננו שטרותטכסה

 'צחק טרו"ר בקשטיליא נאון שנקרא הנדול הרב היה חנונרים ו-קיבנים אלן נל יטודאחר
 בספר וכר(כ הגט' ררכי ספר עשוה והוא קנפנטון יעקכ טקף'ר יקרב בן קנפטון ..

 אחד שסופר 7~1 שנורע ו"ל חביב ז' להרי א"ח בכאור כתוב מפאתי וכן רע'ה סי'ב"י"ר זיל הרב"י וכתב שכינרה כפני ופניו . אותו ראוק שהוא עור וכתל רכינ שנת שנפטר(וחסין
 . כן לעשוח נוהג היה ז'ל קנפנטון יצחק הר' החסיר הגרול הרב פי על סשר שהיהטוטחה

 וויל ומהר"י טירובורק טנחכם רבינו דהיינו הרטמם זכש"ן בטרינת היה ההכם ביטיםגם
 טריניכם גרול ספר שחבר 1כתב וחכטתו תורתו בשכח שם טספר קל"ג סי'בתשוביתיו

 וכטו טירוכורק כ,נחכם רבינו טנטקי רטוים קצת נרפסו וויל טהר"י ס' בסוף חטםופסק?ם
 ר' והרב אהרן והר' טוליןג( יעקב טהיר הרב באשכנו היו הוה ובומן שכם הרואהשיראה
 תרוטק ס' שחבר איסרלן ישראל ר' הרב האשכנוים בין הנקרא טאוסטרי'ך אשכמי'שראל
 פסקיו טרברי הנראיה וכפי התורהי( על רש"' רכרי על וביאורים וכתכים ופסקיםרץרשן
 י(א בם" ושם ס'ה בסי' שם ~שותו ומוכיר שנוהרג אהרן ר' טהרב תד(טיר שהיהוכתביו
 מהר"' הנקרא הלוי 'עקב ר' הרב ה.ו הימים גאותם וגם ליפ.רה הרכ"ז בוטן שהיהטשטע
 טינצי לוי טשה ר' הרכ וגם סמל טהר"ם של בנו היה והוא שו"ת ס' שחבר לויהה(מנן
 והרב ובריקות שחיטות וריני שו'ת ספר שחבר וויל יעקב ר' והרב שרת ס' חכר 'ג'כוהח4
 ר' הרכ וגם נרפסו ולא טשו'ת גרול ס' חכר כרונא 'שראל ר' הרכ וזה ברונא ישראלר4

 טוכיר והרשן מרוטת בעל והרב שרת ס' שחכר טינצ' לוי יהורה ר' והר' טרגליתי(יעקכ
 בתשובותיו סנ"ל טהר"י וגם טקוטות בקצת מינאי לוי טשה הר' , בספרו אלו טרבניםקצת
 תרוטת בעל להל'י טביא ווי"ל טהר"' וכן הדשן תרוטת בעל להר"י שם טביא וק8"ח ע.חס"

 שרבו נראה וויל טהר"י בתשובות ושם וקס'ר וק"ן וקמ,ח וקל"ח כ'ז ס" בתשובותיוהרשן
 טביא טינצי לוי הרם וכן טרגל'ת יעקב לה"ר טביא פתשובותיו שם וגם טוליןו( טהר'ידהה
 בסי' טינצי להר"י טביא ונם ום"נ ול"ה ול"ר י"ב סיטן בתשוכותיו הרשן תרוטת נעללרו-'
 האשכנזים הרבנים אלו בזטן גם ט.ב בסי' קולון למהר'י )להר"י( טביא וגם ויי וע.ט וע*חייג

 'עקב הר' של תלטיר והיה תלטסאן מארץ הלוי. יוסף בר הלוי ישעיהט( ה'ר היההנוכרים
 ברח והשטרות הגרושין וטחטח התלטוד כללי בענייני עולם הל.כות ס' חבר והואאשכנוי
 שם זרה כל שמבואר וכטו ליצירה הרכ"ו בשנת טוליקולה לעיר לו והלך תלטסאןטארץ

 פי' עשה ועוד ל'עירה הר"ל בשנת שחברו כתוב חמם אבות טסכת על פי' ראבות טיל'י שחבי טלישבונה קיון יוסת ה' היה ההו~י בוטן גם לו אשר עולם הליכות ספרובהקרטת
 מיו יעקב הר' היה ההו~ש בזטן גם 'ר טכתיבים ומהם ברפום סהם וכחובים ג"יאיםעל

- -  . 4' קן'ד נ( . קק ח"נ ייו"1 עו"ע ל"7 חץ יי4"ג מ'ע 4ונן ,ש' נא '5"ק ל, מ4 קק,נקויד*ננ י"גי*(-
 וני כנ,דונ יייי"י סו4 17עי5 וה5'ן יעקנ י' ס"1 ס( * ק"ס 5,טובי4ק,י 1,ד *נן ען' 7( , ס' קגסס עו'נ(

 . כג"5 ,ס,עש ח( . י סגסס נ, לח וע"45קו"4 וס"י מ' ט" ע" 1( . סגסס  ק"1  ייטעי4פוי 1וי ,ונן ע" ו( , סמ"ני עת טעס ג' ע"ח ו5סחן 5"1 "פס"גלח'4



מ
 שלשלרש בעעם וכתב ריניממ טפסקי האנור ס' שחכר לינרא 'אורה הר' בן אשכנוי4נרא

 יואום רוב היה ההוא בוטן נמ ליצירה הר"ם שנת פוייא בעיר באטליא שחברוהקבלה*(
 ררושיכם שבת עולוק ס' וחבר ספרר בטלכות "ששר בארנון תורה טרב'ץ שהיה שועיבבן
 וקרחו איוב פ" ס' חבר ונם ליצ'רה הרכיט בשנת שהיה ספרו בתחלת וכתוב התורהעל
 טטלכוו-ע 4ושר תטילא עיר תחשב שהיה שכם וכתוב איכה סנלת ביאור ונכם טשפטע'1

 מו ע1ם פי' קוך וחבר ל'8'רה הרט"ה בשנת ההו"ש הספד שחכר שם עור וכתובנבארה
 . ליצירה הרט"ט בו2נת תטילא בעירתהיליכם

 רוברה תורה הרביץ הוה והרב הנו"2" קנפנטון רו"י בימן ה'1 שזכרני הרבניכם אלוכל
 הרב וכתב אלהי שכונ שכלו והיה עצה ע' בן וטת ה' אובי נגר האריה כלב ולבובנסים( טלוטר ד.ליאון יצהק י' הרב היו תלטיריו טנרולי כי ,והסיןנ( ס' בעל וכתבבישראל

 כן נוהגיכם שהיו שטעתי וו"ל כ'ו סי' במךאיח ז"ל הרב'י דבריו והביא י'ל חמיב בןטהר4'
 בוה טדקףק שהיה ספק יאין עתה נוהנים וכן ז"ל ויליאון יצחק ר' הרב הנרול אריבטאטר
 אכרהכם הר' וכתב וו'ל כ"ט רף ל.ב בס" שם הרב כתכ עוד וכו' הנאון רברי לקי;םכדי
 כוא( פסל רורו חכטי בהסכטת ו-ל ריליאון כטהר"י טורינו הנדוים שהרב ז"ל הסושרחסאן

 תקפ"א סי' יוסף בבית שכם ו~יאון די טהר"י נזכר ועוד וכו' בספרר שהיו התפיל'ןנאלו(
 פרשה שבאותה טפני שהטעם יל וניאון רי טהר.' הנרול רבינו בשם כתוב וטצאתישכתב
 סזר סי' בט"ף ו~יאע רי טהר"י הרב נזכר ועור וכו' ולולב וחג'נה סוכה עניינים נ'הביא
 הרטב"ם שכתב שרש'ם '"ר על והוא אסחר מנילת שנקרא אחר שספר ונ'ל בב"י ע-ב נ'אףף
 הספר בתחלוק כתוב וכן זה הרב חברו ועצום גדול בפלפול טתוקן והיא הטצות טניןעל

 הטובהק הרב השלם להחכם כן ליאון רי כטהר"י הקרוש הרב האלהים איש הנאוןחברו
 ס' בעל ןכתב ע"שג( שם בהקרטחו הוא וכ"כ זיל צור ן' ס2רר' שלטה בר אליעורכטה.ר
 וחסיר חככם אבוהבס( 'צחק ר' הרב היה קנפנטון טהרי של טחלטיריו שהשנ''וחסיןד(
 שבערה הרנ"נ שנרה בפורטונאל ונפטר רבו ה'ה אבוהב שטהרי שם ואוטר וטחוררהריף
 ואלגסי שטואל רן היה קנפנטון טהר"י של טתלט'ריו והנ' שנה ס' וחיה הגירוש אחרתרשים
 אוריין ובר אבהן כר שהיה וט-ש שנהי( כע וחיה הנירוש קורם וטת אבהן ובר אורייןבר
 ורהרב ע"ש קטיא סיטן בב"י בטא"ח הנו' ואלנסי אברהם ר' הרב הוה שאניו טשניה"נו
 רו'ל טאת טררשות וטשאר התלטור בכל טהנרות הטאור טנורת ס' חכר "שקוהב יצחקון

 קר~שו והאחר הערות ארון קראו האחר התלטור על והלכות טרינים ספרם ב' עורוחבר
 מפרים ששני הנראה וכפי הטאו מנורת ס' בהקרטת שם טכואר וה כל כאשר הפניםשלחן
 על באור עשה ונם ברפום והוא התירה על פרש"יו( על ביאור עשה ועור נרפסו לאאלו.
 יצחק כטה"ר הנרול לרבינו א"ח ס' רוב באור לירו שבא בהקרטתו יל הרלי וכטישטא"ח
 כ'חס ום" קכ'ז רף ח.ב בתשובותיו הטבי"ט הרב וכם4ש אלפרנ"ניט( טשה ה'ר היהאבוהב הר" וכוטן ונטעיינימח( כנורע טקוטות בהרבה בא"ח שכם רכריו טביא והרל' ילאבוהב
 ג"כ שם וטביא וכו' 1.ל אבוהב יצחק ר' להרב ששלח אלפרנגי טשה ה.ר השלם חחכמסכרת
 טלך בעיני טאר ויקר השוב היה אכוהב טהר.' והרב ע"ש אל'ו אבוהב 'טאר'יתשובת

 פורטוגאל טלך שהיה סמויה אחת עינו שהיתה ו"ל אבוהכ טהר"י הרב על ואטרו ורלייו ס" 'זר ח' בח"ב בתשובורקיו ויל טטראנ' טהרי הרב וכט-ש חכטתו נורל מפניפורטונאל
 העולכם בכל שאין בטלנורז' לם' יש עיניכם ב'~שוטר

 ערי
 פורטוג"ש נשר עין לו-קם

 וב: אחד סלע שג על הרב לו וישב בשרה בדרך בהלך' היה אחד פעם רבי שלחגימ
 דל והרב לפניהם עוטר תלטירו אחה בחור והיה טשטאל ואחד טיטין אחר ושבונכברים
 ס(ש' . 6'ונ' ק!"י י( ט'נס. גטינ ע!'ו סמו5ק י'מ'ו מ"נ סס"נ עי, ג( ק5וי6י. נ( . י לט6(

 . ג"ס נטעות גרסס ונמג.יט גימ 1"3 י( 5יפש. גמו וס ססיור*ס 6ו!י מ( , טק י' 5מנמ'ס ועי ועי' מיי י' ת"" סק"ג סי"ג 11*סו מ( . סשיס ע5 רמנ"ן ע5 מיח מ6 ק"ק ח 0 . נ' 5א ע"5 ו( .- וי5יט ויפק ום.1 "נוסנ( י*' 50 מ!מו והונ"י ל:ק" "נוסנ עמג"! 5יטמוו!ג"1



1488.מ6
 אסה אטור ליה ואטר התלטיר אל הרב יפנה צחות נדנרי מדנרים והיו דעתיהבדיחא
 אטר עיניכם שבערק אחת אבן על וזוטר האבן על ישב שב אזל שאשכ רשית לי תןא"ל

 עכ"ל וכו' היא אפקרוהא כן לא שאם צחותיה ליה תהניהרב
 קולע שלטה ר' הרב בן צרפתי קזלון ייסף ר' הרכ דה"נו טהרי"קו הרב היה  הזהדכזמו
 והנה לש"ק הרל"א כשנת שנתן אחר גס על שנשאל שם טביא קנץ בשרמ שהר,1
 שאלוניקי כךלרהי בעיר בהיותי הכותב אני אבל היה"( טקום באיוה ד'רתו טקום נחכררלא
 טורה ס' והוא אני יחר לוטדים והיינו  ששלונייי כעיר לדור מנטוכ~ה טתושכי אחר תזחבא

 רירתו היה ו"ל קולון טהר"י הרב כי ואטר לי ספר הרברים ובתה- הרקרוק וחכטתנבוכים
 שכתכ הקבלהנ( שלשלת בס' ר~סיחי וכן עזש קצ"ב בשרש טט.ש טשסע וכן טנטובהבעיר
 פלוגת'1-ז בר והיה צופים נופת ס' והבר בטנטובה היה ליאון טסיר הנקרא יהוררה ר'כי

 טסיר הרב ווה טהע-ר שנ.הם ג"ש טנטובא של שהרוכס ער הקהל ונחדקו קילוןרטהל'
 קפ.אג( בשרש טטיש והנה לרור תהלה ס' שחבר רור טסיר הרן ושטו בן לו היה ליאיןדי

 מספרוס( הנראה וכפי ליאו7י( כטלכת: דה"כו מליטכרד,אה תורה טרכיץ שה.המשטע

 כ-
 כטה'חרושים טביא מתשובה:יו רב'ם בטקוטית שהר' גרול חכם היה קולון שלטה מה"ראביו
 ורע . ע'ש טוליןי( .טה-י טהרב הלטיר שהיה טשטע קס"נ ובשורש אביו טדבריגדל'ם
 בסוף וע'ש ברפום באו שלא אלא רבות תשובות עור עשה גם שנרפסו התשזבותשסלבר

 . המפתחותי
 היה והוא שאלות.הם אליו שולחים שהיו קולין מת:ר"י בונע היח אשר היבנים שטיתואלה

 א' בשרש אהרן הר' . שבהפ והטפורמטיכם הנרוליכם רק אכתיב ולא להםטשיג
 . בקוטות בקצת טוריינא שטיאל הר' . ול"רו( ה' שרש ענשנן חטכוגה אשר הי' , מקומותהבאר
 ושאר כ"א שרש הכהן שטעוו הרי . ק"ס שרש וסיף וכ' י"ט שרש נהישטרוק( יעקבדקר'

 וש~שר כ'ו שרש טרנלירק יעקכ הר' . טקוטורק ושאר נ.ה שרש לויה סנן הר.םמקומוח..

טקוטות.

 ה-

 נראה ושם ע' שרש מברטנורה עוכריא הר' וקכ"א. וק"א כיח שרש אכרהם
 הח* נפשי ירר אל כתבתי כאשר ~יבימן יטים וה כבר לו 5סקתי וכן שם שכ.כ חלט"-ושהיה
 שרש אליבורנה יצחק הר' . וקנ.ר פ"ח שרש ליאת טסיר הר' י"צו . טברסנוראט( עובריההר'
 הסמינ ספר על הגהות עשה שטיין 'צחק ר' הו2 ווה קסשי"( שרש פפאגהיים אחרןיע4 שטיין 'צחק הר' . טרנל'ת'( סנל טחר"' שוהו ונראה וקס"ח קכ.ב שרש לף 'עקכ הר'קיץי
 טשטע ק"ע בשרפ ושם ק'ע שרש שטיין יצחק הר' . קיע שרש ברונא ישראל הר'כנודעז
 אברהם הר. , לש וויל ומהר"י הרשן תריטת בעל מאושטריל איסרלן טהר"' נפטרושבומצו
 נתיב י~סיר מפר בעל שוהו ונראה קפ,כ שרש גתןינ( טררני הר' . קעזה שרש ירהאלכר

 י קיץ שרש הלוי 'וסף והקי הכהן שמעון וה"ר הכהן אשר הר' . קורקוראנששוצקרא

 רב שהיה קפסלי טשח ה"ר הוקן הרב בקחמטנרינא היה רל קילין טהר"י של ההו44מזנמו
 אליו כפופים היו כלכם ברורו שהיו העיר וחכסי התונר הטלך רטלכא בהה-טנא העירכני. כל את רן היה והוא ה-ונים בזמן רנא טקרטת העיר קושבי היו אשר מחרוט'נטיש'
 איוןה או ענין איזה על בפניו לרבר בירם וינולת כח להם היה ולא טלכות איטתמחטת
 קולון טהר"י הרב אל תרעוטת כתבו כן על אשר כעיניהם טתכשר היה ולא רן שהיהדין
 כתבים לו ושלח טהר'"קו הרב עשה וכן דבריו ועל ריניו על פניו על שיוכיחהו זה זג'ןעל

א4_ ופ"ד פ"ג בשרש שכם וכטיש כג'ר? קש.ם .ודנרים רעות וטרורות ונרולות טגולוו:טתוכרעת

  4נק  יייתי 1, 7( . י"י כגסס עי' ג( . נ' נ"ט נ( . ק"ו 1יטער6טול 5יר טנן י"נ י, ח"6 :ס"ג ש'6(
 :סו" !'"ון ו!מן:1ת !!וינר7י"סמס

 נן ו( . קס"ג מי' יסרקו כ:ושת ויי?  יסויוי כמון :ס נת*: נמ:ר'"1 סס'4 :סת:ונס 7ק !" יאזקנר ו( .מקוואת 1:"י סיג 1"3 :ין נני' ס( . !י4ין !מ!כות וכר "'ן :ס וכיסר*ית כ:71.נ נבסר7
 , נ' י' ו,נ"! כיהר"ק ג'ס יכרטגו!ו ט( . ימיי::ר4 כ' :ר: 6ן ק"ם :' מון סו" כן ת( . !"ו (1"ן :סני:ס
 "!4 ויסר"ן נו:ר "'גו קסית כ:' וכ4ית ס'( סגס? כ' כ'1 )?"ן !קו7 ירג!ית '?קכ וי' !תו7 יסי"י! כי 4'נו יס0
 נטוגו*תול ו4י1ל מכין סנ"'ס ססייגיס גס וכן קם"ת ס'( סגסס כ' כ: )?ק !פמ 4:ר ניסר"יק י"( . מרג!'תדק

 , *' סגסס נ' ני, ינ"! ינ( . קפ"4 נמקיס ק"פ ג'( )סגסס !ע,נ וג5*ן 4תיכמסמד



כפן 8ן אא8  ק1שטנרינא סחושבי אחר חכם יא'ל קולוו מהר"י בס' שם הטעיין ש'ראה ונמו ופע פ'ו"'ה .ן
 הראשונוח טן יותר קשות טרורות בהם שכחוב אחרים כתבים בקושנטנרינא ראה הו4יכי 'ן

 טקושטנרינא הנרול הקהל טנכברי אליו שכתוב פ,ג בס" שם ט"ש כי ז'ל הנו' החכם א'ל עורן הכבור טפני נרפסו ול4? כלם קראכם והו4? לוה וה הנוכרים הרבנים ב' שנתבושנרפסו
 טכם 'קשה אשר והרבר שכם עור וכתוב פרנס6( אליא טהקיה'ה

 חקריכו~

 אליא טה'ר לשנ'
 שכך טזרחי אייוק ר' הרב שוהו וכו' אביי בר אהרן מהיר והנכבר הישיש לפני אופרנס
 ול8[ ברפוס באו שלא בכתבי' מפורש וא4נך פרנס אליא הר' טזרח' אליא לה'ה קוריםהיו

 אליוק טהר'ר דעליליה רב טאת ורביה כהטשנה ברכה יצא ע"ז בשרש ט"ש כי נראה זמ)
 וך אליר-ז ה"ר היה ערין היטים באוחם כ' הנר4שה לפי וגם מורחי אליהו ר' הרבהי,נו
 כי הקבלהג( שלשלח כעל וכתב הוקנים בפני לרבר כח לו היה ולא בחכטה ואבבשנים
 סן בתשובורם קפמלי טשה ה"ר ונ[כר לפ.ק ר"ם שנרם בפויא נפטר ז-ל קולון טהר'יהרב

 השר הוא וטפואר בתורה הצודק זאב בניטן הרב לו כתכ אשר וו.ל ע"ה סיטן זאבבניטן
 קפס2-[י כחמה טהרר הגאון הגרול האשל פרי עושה עץ יתנשא ובינה טרע בכלוהטפמר

 טענין האנוסים רין פסק על וטשתוטכם תוהא רא נשתוונא בשולי הרשום הצעיר אניי'צ1
 הרין בענין קפסלי טשרן ר ה על שחולק רבר וסוף כרלעיל בתשובה הגאון שפסקחליפה

 . 'ע"וששפסק
 היההרב ובנו אשכנו' טינצי לוי יהורה ין הרב היו ההם שביט'ם כתבתיג( כבר~11קנו8ה

 טהף'י תשובת לספר בהקדטתו עצטו טפד4?וה הרב וככרש טפדאוה הר"ם שך[ חטיוהיה טינצי אברהכם היר ווה פראווה עיר תושבי והיו אשכנו' טינצי יןו' אברהםר'
 לירי ב4? לפ"ק רנ.בי( הפסח,שנת לחג וסטקי קרוב עתה הנה כתב. י"ג בס' ושכנ!כרנצי
 שנת היתה השנה וזאת וכו' אשכנז טארץ ורבותינו נו 4שח טרוב טתשובורם חבילותחבילוח

 . לקטזה( 9'בא וכסוהנרוש
 ה'ר . מ סין עניכין ה"ר בתשובותיו אותם וטכיא בזטנו שהיו מהרבנים ק8ח שטותה~לוז

 40 סגיל אליקיכנ! ה"ר י"ב ס.טן פינחם ה.ר טזרחי אליה ר' הרכ ר' ס"ישעיה
 טכתיבת בפסק רא.תי וכן וטוכהק גרוו[ רב היה טינפי יהורה ה"ר הנשטע כפי והנהי'ו
 חככו-וו ש4שון ורבותינו טאבותינו קבלנו ובוקנה בחכטה טופלג ספק בלי היות שעםסג"ל טינצי טהר" טרבר' רםשיבנ' ואל רבריו בתקי שכתב ווזל ז"ל שונצינו יהושע טהרב .יר

 בהם כח ואין לשין וכבר' פה כברי שפה עלגי הם בטבעננם האשכנויכנ! וכל אשכנויהיה כי עליו טוריכם שפסקיו טטה כפליכם כפלי היה גרו1[ שיותר פסקיו טו-םוך ניכראלפולו
 ששמע ט' אלא יבינם ולא לככנ! תוך השוכן העוטק בקולטוס לכתוב ולא בשפת'םלכטא
 בתשובותיו מזרהי אליה ר' להרב ראיתי כן וכטו . עכ"ל ועירנין עירן בישיבות'הם וקבעאותם
 לשלומ וה אהר שהוספח טה ועל גרשון לה"ר שכתב וו"ל טאר בשבחו שספר פיו רף ניו40
 רע לע"ר אשיכך בוה גם בלכבי אשר את להוריעך טטנ' וכקשת זה בענין קונסריסין כ'לי
 גרולה חכטתו נפלאה חכטה בהם וטצאתי יל סג-ל סהר"י בדברי הרבה החבוננתי כי אחילך

 אשר הגדור[ דטאור והוא דעת ישטרו כהן שפתי כי נאטר בו כיוצא על טשטועתוטאד
 להתחזק לבכו ואוטץ לבו לקחו איש ימצא אם וזהרותו אורו טחוזק לראותו בעינים כתאין
 ברברי קראתי וה אחר והרדו אורו ויפסיר טראות עיניו תכהינה הנה בו להסתכל כרינגרו

 * דעתו לסוף לרדת יכזלתי לא טאד זרים דברים בהכם וראיתי רקנדיא אליהוטהיר

 שטן 'וחסין ס' שחבר זאקוטו הטכונה זכות אברהם בר שטוא2[ בר אכרהם ר' הרבנם

 ונדממ " . נ' סן נ( . ד גש נ( . מ' ,ת"נ י'נ ממעומ ע! נסומש5'1 מק 3""(
 ט"1ן"

 . ע"נ וס יץ ס( .סעומ וסו* 1ניכ



1490פס
 ובוטן ביטים היה הרב זה הנה חדה2ין"( וכטה רבים דברים העתקת' ההוא הנכבדהספר
 הגרוש בוטן נטפ4ש והוא ז"ל אבוהב טהר"י הרב של תלטירו והיה הנוכרים הרבניםאלו
 שלטה ר' הרב נהש טשרטוגאל הרב היה ,הזטנק:ם שכאותמ נראה גם בספרו שסבוארוכטו
 עםג1 כני פיויוסופי עם נלחם ו1ם 4,שר בקושטנרינא ונרפס הטוסר אנרת שחבראלעטי

 . . כ%נ( הפיויוסופיא חכטת ילטרולבל

 הנרוש היה העולם לכריאת ורנ'ב אלפים חמשת בשנת הזה ובוטן ההם ב'ם.שגדענה
 זכ7ם וסרריניא וטי*וורקא ושימליא ושעליא וקשט,ליא ופורטינאל ספררטט7שכות

 בספרו זיל 4שכרבנאל יעחק רון והכולל הגרול הרב באוו-ך ,ה ענין וכט'שסביבות.הכם
 ישר4טלג( טירה זה על סי' רהנז' הרב ונחן רמאל ספר עון פ.' הישועה טע,נ'הנקרא
 שיפאו טחיק פירנאנרו דון הנקרא ההוא טהסלך ההיא והרעה הקשה הגזרה והיתהלפ"ק
 בהקרטת שם הנף הרב גהעיד ובתעניתו כשוטו ט.ב ביום טלכותו טרינות טכל ישראלכל
 בטלכות ישראל בני טספר שהיה שכינתו וכבור שטיכ:מ שח-א עלי אני וטעיר וו"ל הנז'הם'
 אשר העם והותר ארם נפש אלף מאות  שלש הירתו שיררה אשר ההיא כשנה ספרדטל
 אנב טטקרקעי וטטונם נכמיהם שוים והיו אחחתו בעע- טל4כמו על איש איש בקרבושכי

 שטור עושר סהור טיהב דוקאטי והב( ןר'נרי אלפ.ם "5פי יומרכהמלעדם ברכתו ח2פעטטלמלי
 היתה סרה נאלחו יחריו סג הכל ולטהוטתו לגרושו שנים ד' לקץ היום ויהי לרעתולבעליו
 וטחטת גרוחו ארפית בכל ונשים טף איש אלפים כעשרת היום טהם נשאר לא כיאחריתו
 4טלו בספורים שם עוד והאר'ך וכו' טולרתו ט4שרץ ב-רו הבעו א'שר ןכל הכסף תםנלותו
 ובהקרטתו הדנרים אלה ס, בתחלת התירה בפי' ,נם ההוא בספר יעי"ש לרעח שק-2הוכמ
 ל'"'רו-( הרנ.1 בשנת חברו ההוא הספר כי ה.שועה טע'יני ס' בחמטת וכתכ טלכ.םלפי'
 טנופויי בשר השליטו הרברים חלה פי' כהב התורה פי' ובסוף הגרוש אחר שמכםחמש
 שנינבשו 4טהבע ליפירה רפזכי( אלפים חטשת בשנת נאפולי טלכת: הפגליא כמחוזאשר
 ליפירה הר8.בה( שנת נא2ולן בע,ר אותו והשלמ(י כתב בראשית ספר ובסוף הנרושאחר

 . הנרוש אחר שנהשלשים
 דור בורה טירע ובא טיוחס שהירק 'חוסו וגדולת הזה הרב של ככידו טעיח ייעלככר

 השר לארוני בן יפחק אני קמתי ורל הישועה טעייני ס' בהקדטת ז'ל הואוכט.ש
 ישראל עכאורש שרי כסורר 4"שר א:רבנאל מכני יוסף בן יהירת כן שכהאון 2ן,הורה
 תושמ ה.ה והוא וכו' טאסף וסחניתיו לאוטו וט1ות נלר דור מגוע הלחטי בית ישימשהש
 שחכר ס2ריכם טכטה חכטתו נורל נורע ככר ונם פורטונאל בטלכית אשר לישבתאטעיר
ועינימ

 'הרואז"
 שאלורע י"ב אל שטש.ב טרפוסו( קטן בחבור ונמ41ן סמרו טענין ,חנמתו

 מ2רים עשר ששה והם שחבר הספרים שם וטספר אשכנזן שאול ר' אל פלוסופיא.מענויני
 46 . הישועה טעיינ' ונקרא רגיאל ס' פ" . עשר ותר. יתזקאל ס' פי' , וירטיה ישעיהסן פ" . טלכים ס' פ,' . ושטואל שופטים יהושע ס' פי' . תורה חוטשי חטשה על פ4שהכם

 . פסח ובה ס' . אטנה ראש ס' . זקנים עטרה סן . משיחו 'שנעית ס' י ישועהטשטיע

 ס-

 . הנכיא" להקח ס' . העולטים פרק ס' . אלה.ם ,טפעלות ס' . חרשש שם'ס ס' אבות,נחלת
 טולררעי ט4טרץ שיפאתי אחר עש.תי כלם האלה וחבור.כם ה1.רושיכם וכל שם עורוכתב
 לי היה ולא בעבורתם עסוק וטיר~תכם הטלמכם בח1רורת סהר הייתי לזה קודם הנהכי

 אכד וכן וככוד עושר לעשות בכהלה ושנה(י ,ט' בהכל וכליהי ספר ירעתי ולא לעייןפנאי
 אחה עם אל מטטלנה בארץ ונר נע היותי ואחר טישראל כבוד ונלה רע בענין ההואהעושר
 וכת קתנ' והכ' טחסרא חסורי אטרתי ואו ה' ספר מעל דרשתי או ההוא הטטוןוחסרחו

4
.

 סוותנר 7נח נ( י ק,:ט' 7' ס'ס תמתנר ,5פנ' "'( נינ 1.נ": נ' נ"נ )יי"סין גטוניס ו"נ :;ת גתב יו"מין ס'*(
 *"7(ע5 ממעת'ק סגסק :סו4 וס'נ!ק תי";ת מ" ייי  בריייי  רימיי רי. 4? רי י'ציר ובבי  המ"י מת 1ירר4ליוהי ו:ו" "פ""י( ):נת נר"שת ס' כמו1 ::יג "מת ת( . כ5'5 רנ" 7( . :וווווס :נ' ינקם וננ"7 ג( .מהקימת, גמוכס קינ"ס 7:";1 *תיג מ;ס נ14 מוסי "גית ,גתנ סרינ[ כומן קג.* נטית סית "!'גמ' ס!וית ר' :סייגמוסיס
 ו( . ססעתקס נממ,מ!

 מני5י"
 . תקמיס יע7ע!מיס 7' !ידה" ק:מ'ס :,גי ס11 ג"ג גיפסק "כוריו ור:ימת ס5"7



ש1ש6
 נכוכיכם"( טוה מס' פרקיכם במרק אברבנאל מהר'י הרכ טכאר ההוא בספר ועזרעכ'ל
 ש5 זה שלשון ז"ל פאסי טהלע הרב שהעיד ברבות טה' בפ"נ טשנה כסף כעל הרבוכתב

 אברבנאל יווע-"י הגרל הנשס ובכללם סופרים ושל חכטים של רבתי בפוטבי נשאלהרטב'ם
 הנדו7( והרב כישיבת לוטר בהיותוז'ל

 המר ז"ל פאסי טהר"י ושהרכ ז'ל אבוהב טהר"
 וגם יל שושן יהודה טה*ר הרכ רון והוא שמ הוגר אשר טכל בעיניהם ויכשר זה ישובלפניהם

 דד יוסף במת ו"ל הרב וכ"כ עכ"ל וכו' שכתב ז'ל כירב טהר"' הגרול הרב טורי רעתזה
 שם'ג סין ריש ובת הן יוסף בכית ושם שם הטעיין שיראה וכטו קיו רף קס"חברכות,ם"

 וכוו רבינו עליו שתטה כטו הטג'ר הרב עליו ותטה ב"ר בפ' הרטב.ם כתב ז') הרבכתב
 שם'ש ז'ן פאסי מהר"י הגרול הרב בשם כתוב וטצאחי הרב עור וכתב בצ'ע הרברוהניח

 ר' בן ח"ט יהורה ה"ר הטקוב7" הרב היה הגרוש בזטן בכ:ם . ע"ש מר בפ'הרטב'ם
 טספר ספרו כהקרטח ושם יהורה טנחת וקראו 3( האלהות טעדכת לס' פ4 שחבר חייטיעקב
 בשנת הגרוש בזסן טצאוהו אשר והרעות הקשות והטאורעוח ומלאות הצרוח 2ע קפחוהולך
 באטצע אחרש בספינה נפשות וחטשיכם טאתים עם ביתו ואנשי הוא שנסע לי2ירההרנ"ג
 לספר שנב( וטאריך הטלך בטצוח פורטיג~של בטלכות אשר הנרולה עיר טלישכונההחורף
 לעיר הלך ונר נע הולך שהיה היטים שבאוחם שם ואוטר טצאוהו אשר התלאות אותםכל

 שיצאו טהחנטיכם היה הו~ש שגם הדורש יענץ 'וסף ר' החסיר לההב שם וטצאכגטובה
 מערברש לם' זה פי' עשה אחריכם נכבריכם החכטיכם ולבקשת ו7(בקשתו ס8ררטגרוש
 להזהיר החיים אור קראו קצר ספר שחבר הרורש החסיר 'עבץ יוסף ר' הרב וזההאלהת(

 ס' חבר 'עבץ יצחק ה"ר ושטו בניו טבני אחר וחכם לוטריה ולגרף ולחרף הפלוסופיאעע
 שם עור זכתב רצון יפק וס' אבות ט' על פי' אכות חסרי ום' הכתובים על פי' חסרחורת
 עיה עקיבאש לר' הטכונה 'צירה ס' אליהכם תקרב אשר הספרים ואלה חייט יהורהה"ר
 ע'ה ~שבינו ~שברהם חברו 'צ'רה שס' אוטרים יצ'רה ס' הטפרשים שכל ראיח' אניאבל
 לא הזוהר וס' לראעק- עטרה חעשם הקנה בן נחוניא לר' הטכונה הכהיר וסשר עורוכתב
 ענרם ריליאון טוב שם והרב גיקטליא ו' יוסף רהרב ום' ולילה יוטכם בו והגית טפיךיטוש
 לאות חקשרם ע"ה טריקנאטי הל'ם ום' לבךנ( לוח על כתבם הרטב"ן וסורות גרגרותיךעל
 ואו ררכעי את תעליה ואשז עיניך בין לטוטפות יה'ה וה 8'רושי עם הטערכת ום' ודךעל

 . עכ'לתשכיל

 מאיר בר טשה בר עראטה ז' יצחק ה"ר האלהי הפילוסוף הכולל הרב היה "הוא ביטונם
 בתלטוד הן הכטחו גת-ל נורע וכבר יצחק עקידת ס' שחבר חטורהל( טעיר עראטהכן

 שטפורסם כטו ההוא הנכבר הספר טטעליש חכטורש מיני בשאר הן והגרות בטררשותהן
 הוא העקירה בעל הרב של ובנו קשה חזום ס' עור וחבר בסשרו וקורים ט'גייניםלחכסים
 וטכלל ספרים וחבר גרול חכם והיה הטאירי הרב אותו וקורים עראשטה בן טאיר ר'הרב
 ואני שכם ונפטר שאלוניקי לעיר ובא תהלוח טאיר ושטו תהילים על פי' ס' שחברספריו
 תפ'ו סיטן בטא'ה בב"י אותו טביא י-ל קארו טהר-י והרב קכרו על לכקר וכיתי רודהבותב
 ההלל את שגוטר עראטה טאיר טהר"ר בשם שטעתי טספקא נפשין ולאשמוקי שםשכ'כ
 נוהג'כם אכ:( ענין על רצ"ט 40 ח"ם בחלק אותו טזכיר דל טהרשר"ם הרב וגם ע,שוכו'

 נוהניכבם איננבם בשאלוניקי פה כי אטת והן וז"ל שם כחב לא או טצרא רבר רינאעכשיו
 לבד הטה החיים בארץ אשר קדושי' הקרטונים החכטים הסכ'טו כן כי טצרא רברו"נא
 7"1 ה,ה הרב ווה ע'ש וכו' ארגוזס( שלו בק-ק זיק עראמה ן' טאיר כטה-ר השלםהחכם

 1ינ כי1קמן נ5'1 סמ,יס י( . ב' ג" ,נ"1 ג( . ב' '"1 ע'1 נ( . גנ,מס מורס 1מ' מ'יוש נ~מס ,יקוונ*(
 סמ1ים מגסנ 1מ' ס"גו ס( .4'

 סגא *' 1"ל ,ונ"ל מו1דמס מקמיו" כמס "ממ גונ'ל וקס1ס קלנס כ1 1קר"



*שפ5
 ריר אחזו וירש כניכבם נלא בשאלת'ק' תפטר עראמה כן יעקכ היר חפטו גדול חככםכן

 . הכהן אשר הזר של וכרו יבא ולפבינו6( אחהתו בן שהיה אררוט בן הכהןאשר
 היה והו4ש ז'ל שפו"שי ע"ר הטשניות שפו-ש טברטנורא עובר'א ר' היה ההוא ביטןנכם

 החבחי פיים ושם תו"בב לירושלים הלך ואח"כ חבורו לעשוח ההחיל ושם אטליאטנליל
 שנ"ב קולון טהרזי רע-ב של תלטירו היה עובריא י~'נו הנראה שכפי לעילג( כתבתיוכבר
 נפשי 'ריר אל כתבתי כאשר רבים יטש זה ככר לו פסקת' וכן ורל ע' בשרש קולוןטהר"י
 הטשניף טפרש טברטנורא עובריא רבינו התו בוראי כי ספק יאין טברטנורא עוכדאהתכם
 הטשגיות בפ" עובריא רבינו וכ4כ תזל ק"ח פי' ג( הנרפסות בתשובות'ו הררב"ו ט"ש לךוהי'
 תלטיראשכמחם היה והוא ירושלים רבני לכל וראש בחכטה טפורסם ה'ה הוה והאיששלו
 בישיבה שנתבקש שנה ט' לו אין כי בוטן אחרון היה כי הראשונים רברי כל אתח-אה
 דוב עכם בהתוכחו נ"ה גסיטן שנרפסו בחשובח(יו בירב טהר"י הרב ונם עכ"ל טעלהשל

 וה שיאטר טפרש ולא פוסק שום היה שלא לוי כה"ר אטר ואו וז"ל כתב חביב ףסהליל
 טרא בקן שהיה סכנררני7( יוסף כטה-ר הרב שטו היה 4שחר טפרשים ב' לו הראיתי4"1
 יעקב רבינו על פ* ועשה עה"ק בירושלים הנודע טברטנוראח( עובריא רבינו להרבוחבר
 עם לעולם לומד היה החכם וזה הרטבים סברת הביא הנח2א לזה וכשהג'ע ו'ל הרא,2בן

 הנו' סכנירני הריי בשם חרושין הרבה טביא תפילין בהלכות בטא"ח 'וסף בבית ז'לקארו סהר" והרב עכ'ל הרטב"ם בספר עה"ק ב'רושלים פסק עוטר היח הנו' והרב הנו'ד~קמ
 של בניו טבני היה שהוא אומר היה שעבר בוטן טפרים טרבני אחר שהיה סננדדנ'ודי"א
 הסטיכח מחלוקת בענין בתשובותיו ז'ל חביב ף טהר"ל הרב גם הרב"י שהכיא סכנררגיי(הר'י
 חלקו קרוש אחר רברי פה להעת'ק ר,אית' עור וו"ל עוברי4ש רמינו רמר' טביא ר5'רברף
 כפי הוא הרב רברי שפי' לטשנה בטירושו בפשיטות שתפס ףל עובריה ר' הרב הזהבהיים
 שכתב הנט סרר בתחלת בטאיה בש'ע טמיאו ו'ל קארו טהרי' הרב גם וכו' שגתמתיהאמת
 הנוטלום הגט טסררי הרבנים על תנר קרא דככח-ות בפ"ר הטשנה בפ" עובדיא ר' והרבשם

 י ע'כ בטלה שכר טנרייותר

 שטעיה הזר נכרו שרל-פיסו ו"ל טהרשר'ם טהרב ררח2יס והוא שמואלו( בן בסןוראעשי
 הרב טורי טפי שמעתי וו"ל א' בררוש שם וכתמ ררח2ים שלשים והם טד'נהר'

 ומכלכלכבם טפרנסם ארחיכם טכנים והיה באטליא שהיה חסיר טאיש יל טהררייטהגרול
 היוה שחשבו ער טאר ער שפלים מלבושים ביתו ולבני אותו וראו אצלו נתארחו ואחיוהוא
 בכ'כ עצמו טתנהג היה לטה אליו ושאלו בעולמ וטיבו שטו יצא החנות בעל לאטשהת
 והוביכבם אלפיכבם ה' או רן לו שהיו ואטר הוטן אותו כפי בעח2ר מוולנ היותו עםשפלות
 והובים טאה הטשניות טפרש עובריא ר' הרב לאחיו לשלוח צרו והיה תמיר טרויחיםשהיו
 כררך בכבור עצטו טהנהנ היה אכם אורח'כם מהכנסת ואת טצוה לו היה וגם סתהבכל
 צדיק זכר וה עושה היה ושע~כן הנזכרות הטצורת לעשות לו אפשר בלתי שהיה גילובני

 בירושליכבם נפטר טברטנח-א עובדיא ר' הרב כי הקבלהק( שלשלת בעל וכתב וכו'לברכה
 טן בן היה ככר שבזטנו 1'ל הרדלו שכתב טה כפי כן לוטר 'תכן ול4ש ליצירה ר"ץשגת

 . וכטש"ל ט( טברטנחיה עובריא רבינו שנפטרשנה
 אלהים טראות ס' שחבר חזסיר טקובל הספררי נבא' בן טאיר היר היה ההוא ברומם

 חבח-ו השלטת והיתה ספרו בסוף וכתב הקדש עבורת ס' כן גם ונקרא הקכלהבחכטת
 41,גי תטרתיו שנה כרב בן ו4שני בחבורו להתעסק והתחלת' העולם לבריאת הרצ"אשנת
 בן או שנה י"א בן קטן נער היה הנרוש שבשנת חשבונו לפי נטצא עכ'ל שנה חכמ2יםבן

 ג'סנס1*ת 16'מכ:7ר6נ' ד( . 1' סגסס ב' כ"נ ע"1 ג( . מ' סגס? 1ט,: נ' נ"ת נ( . 6' מ"ס נ' מ"י 5קמ,*4(
 1,נ"1 בירבמחדק

""11 
 . 6' 5"מ ע54 1( , נ' מ"פ ונ14 1( . נידנ מ?ר"י נ:ו-ת גלפסר5ף6':? הינת ס( . 6'

 ומס"נ 6' כ'ץ "' יזם ע"! קנ1לתו מקוס ,ע! רמ"" ח"ב 11גי1ן 7' ר"ג נממע1ת נ1נן סמ' מ.: ע" ט( . 6' ס'6ח(



לא ש1חי6
 * וכתב אטונה דרף וקראו הקבלה בחכמת קטן מן ועוד 'עקכ תולעת ספר עוד וחבר שנה"ב
 טהר'י של דודו קארו"( יצחק הזר נכם . ליצירה הרצ"ט כשנת שהשליטו הספר בסוףשם
 החלכמ בן יצחק אטר יעחק תון~דות ספרו בהקדטת כרקב שכן הנרוש בוטן היהקארו
 גילתיבין יטי כל טוליטולה מעיר הספררי יל קארו3( 'וסף ר' ענחניו בכל הטאושרהעניו

 טטללורש אחר' והלכו וישיבה תורה הרבצתי הסהוללה רבתי בקשמיליא ושם וכו'החכטים
 שסה שטה ובהיותינו וכו' הם ישראל אלפי ראשיי אבותם מטות נשיאי עדה קריאיפורטוגאל
 היהוך'כם כל 'גרש ניש כלה שולח בגוים וציר ספרד טלכי סאת שטענו שטועההחזקתנו
 טעטי ורבים ליהורימ נדול אכל טג'ע ודתו הטלך דכר אשר טקום וכל כמלכותוהנטצאים
 פשע ה' שנא הנה שש שנים שש אחר פורטונאל סלך ונם בגוים ויתערבו ממיריםהארץ
 ברק- ואשכונדה אעופה כיונה 4שכר ל' יתן טי ואומר לאבד להרוג להשם'ד השסדויאטר
 לעזרה תוגרמה ל4,רץ וברחתי היא לים טעבר כי צרה בים ועבר לי חסדו הפליא כיה'
 תפילין להנית סתער אכם לענין ל"א סי' בטא"ח בב'י בספרו ק4שרו טהרזי והרב עישתזן

 בתשובה ז'ל קארו הר"י דודי טורי וכ"כ אח"כ וכתב להניחם שאסור הזוהר בס' וכתבבחה,ם
 יצחק כה4ר הטובהק הרב רודי סטורי מצאתי אלו סשובות כתכ קמ'ח דף כתשוכות'ווגם

 יהורה ר' החככם הרב של בנו כתכ הספר ובסוף תשובתי 4שצל 9ה והעתקתים רלק4ירו
 בסקוטה אחת נ17 אותן אדפיס רלהה דודי הרב השובות שאר יהודה הצעיר אטרקארו

 .בע"ה

 אליה רן הרב רהיינו 1.ל טהיא-ם הרב קושטנד'נא בעיר היה ספרר גרוש של ההוא~כומן
 בתשובותיו עליו עצטו הוא שהעיד וכטו החכטות בכל וכולל מורחי אכרהם בן מזרח,נ(ו
 אותכם טלטד 4שני רובם אשר צורם ישמרם התלמיד'ם סצד ואם שם שכתב לו סי'סוף
 ההלטוד בלטוד 171א 4שותי הטכריחים טקרוביהכם הרבה סתכייש אני כי ההכרח צדעל

 תשבורת ללטוד שיחפוץ מ' ויש תכונה ללטוד שיחפוץ טי יש חפצו לפי אחד כל אבלבלבד
 החלוף כתכלית טקצת קצת טתחלפים אחרים לסודיכם וכטה טספר ללסוד שהקפוץ טי1'ש
 מוטן שנדפסו סשוית ח"ב עוד ויש גדול שוית ס' שחבר הוא וירוע עכ'ר. ויום יום בכלוזה

 התורה על ז"ל פרש"י על ביאור הירוע גדול ס' חבר ועוד עטוקימה( מים ס' והואקדוכל(
 הגדול כעיוני טרוד כהיות, ואני וז"ל עית סי' כתשוכותיו וכמ"ש הכה וכשקירה גדולכעקן
 אין אשר והטופלג הגדול החוטש בפי' הגדול הטאור דברי על 'ום בכל סתעסק 4וניח17י
 משם לוקח אשר הסקומות בכל נפלא ועיון רבה חקירה צרק- שיאינו טדבוריו דבור שוםשם

 מדרשי ובכל ובתנחוטא ברבות תלסודא ובכולא ובספרי ובספרא בסכילתא ובבדייחאבטשנה
 בדבריו המעיינים האחרונים סן הנופלו' הספקות בהתרת ובפרט סלמפור רבו אשרההגדות
 גיאור עשה. זה על וניסף עכ"ל וכו' ז"ל הרטכין והנורא הגדול סהארי ובפהט עליוהקמש
 ה:קרא הגדול הספר על ביאר עשיה תם הטספר בחכסת אחד ספר וגם הסם"ג שפרעל

 ספוארוה חנטה שוהיא ה' סי' בתשוטתיו זכטיש וסזלות תקופות חכטת שהואאלסגסטי
 שכ"כ והלוי אליה ר' טהרב תלסיד היה טו-ואזם הרב כי הנראה נפי והנה ע"שטאד
 אליהו טהרר טורי של אביו הלו' טטהרים הסם"ג על הנהות קצת סצאתי גם ס"אבסוטן
 צ"ג דף נ"ו סי' הקראין בפסק כתב ועוד האשכנזים בישיכות נתגדל יטיו שכל ילהההלף
 ומופלג'ם חס'ד'ם שה'ו קפסל' אלעזר וטה"ר ז"להה הלו' אליה סה'ר הזקן רב' הויה וכןוז'ל
 יחללו שלא עליהם מקכלים שהיו טפני שבע"פ תורה הקראין בני מלמד'ם וסו הוראהובעל'
 חולק היה וכבר יל והטתים החיים התכטים כככוד יזלזלו ושלא הטקודשים ה' טועדיאת

 . ה'ן סנת ויס,י* ז( . 6' הנהמ 6' כעט קי! ג( . יוכ1 ג'ע סי"כ 50 6ניו 6נ, הייגו נ( . ג' 5"1 ע54*(



 טם שאינם שבע"פ התורה טן להם שלטד'ם היותם על קפסל' טשה ר' דררעליהם
 יהלל שלא לקכל שיכא טי שכל ~שטרו כי לדבריו ,2שעו ולא בהח-אתם החז'קו ועכ'זבו

 וטכטה בניהם טטי2[ת טק"ו ללטדו טותר הוא ז"ל חכטעו בכבוד 'זלזלו ושלאבפרהסיא
 חנוך טה"ר הזקן שרכו ז"ל כומטינו"( טרדכ' טה"ר ל' ס8ר וכן ביניהם שעכרו רבותראיות
 מובהק ורב הרשלמור בכל טאר בק' איש והיה וטמ'וחסיה קטלונטו טגרול' שהיהצפורטא
 בין בוהלטור בין טטנו שיבקשו לטור מכל הקרא'ם בני טלטר והיה טופלג וחסירלרבנים

 ספק ואין ברבר פקפוק שום היה ו;א טהחכטה( ב,ן התור' פשט בין טרש"י ביןטהפוסקים
 ע2[ לפקפק יוכל ומי טעשה ובעלו הוראה כעל' שהיו טפנ' עליהם 2[סמזך ראו'שהוא

 טירושלים וגם טטערים הגרול הנמר הרב היה טהרא.ם הרב בומן בכ( . עללהור~ותם
 את ראיתי ראה שם וכ"כ ס"ו הף נ' סיטג בתשובותיו שם והובא שולל הכהן יצחקבטה"ר
 הורו וירוכם כבודו 'גרל .2וללכ( הכהן יצחק כטה'ר הנג'ר של רינו טבית שלוחההאגרת
 והלטירי ותלטיריהם המה בצרק יכון ב"ר עם 'הד שלוטו וישגא טבח2לתו ויתטיהותפארתו
 עו2[טו לבירק הנג'ר הרב נעטר כבר חביב ן' טהר"ל הרכ בזטן אבל ע"כ וכו'סלמידיהם

 טשיב לטמוה החתום שאנ' טה צ"ה סימך חכ'כ ל טהרי;[ כתשוכו-1 שכם וכ"כהצרק
 שוללג( הכהן 'צחק כטה"רר הנגיר הרב הארון בן צ'ו אכרהם היתום טאפמרופסי אחרקטו
 לתביעה תויבב 'רושלים של לד י.צו חביב בן לוי כטה"ר השלם החכם תורת כבור לפ'זיל

 ע-ב רף.נ"ב ס"א ס,'סן בטא"ח ב"י הרב גם וכו' מולינא רי 'צהק כה"ר החכם מטנישתבע
 שהיה טי בטצריכם והיה אלהיכם ה' אנ' חוזר שש"צ הפליאה בם' כתוב ונטצא וו'לכתב
 טהר"ו הגרו2[ הרב וטוח שולל הכהן יצחק כמה"ר הגרול הנג'ר בו וגערו כרבריונוהג
 הגרול הרב גער בקושטנרינא וגכם ההיא בעת הנשצאים הרה- גרול' וכל ז"ל כירכיעקכ

 . וכול' כן נוהג שהיה בםי הרור גרול' וכלטהרא"ם
 בטצריכם ריין אלאשקרא יצחק כר טשה כטה"ר הכולל הרב היה מהרא"ם הרב בזטןגם

 בבי~שורו 'שכתב בספרו שכם המע"ן שיריאה וכטו עמוק'ם פסקים שו"ת ס' חברוהוא
 ללטור וער בית ושליו שלאנן חרפי ביט' הייתי וכאשר כתכ דברץ ובתיך ט"ל בסיטןלטייר
 בעיר נתפשט וביען יען מנהג לאותו טעם. לתת אחר שנדייס לחבר ההכרח הביאנ'וללטר
 הטובהק הרב ~שרונ' ע"' 'צקתי וטים' ששטשת' אחר' ישכתי שם ~שקר ובגבולותיהסטוסה

 היה הרכ שזה לע'ל כתך_תי וככר ע"כ וכו' טולדתו ארץ היתה אשר ז"ל כאלנס' שמואלר,
 טהרא'ם בתשובות אלאשקר טהר"ם הרב ונזכר שנה נ,ב7( חייו יטי וה,ו קנפנטון טהר"יתלטיד
 משנה בבסף ב" הרב גם והביאו לזה וה פמקים שו'ת כותבים שהיו וט"ב וט"א .ט'הס"
 היה לא אלאשקר שטהרים הנראה וכפי ומצה חטץ טהלכין ובפ"א התורה 'סורי טה'ב9.ו

 סי' בתשובה שכ"כ ספרר טגרוש 'צא ואול' לטצרים אחרת טעיר בא אלא בטצריםמולרתו
 יר טכתיברש טשנה מג'ר טצאתי 2[טצרים ובאתי ה' שזיכנ' ואחר וךל ע"ב ט"ג . דףכ"ג

 כם" שכם וכט"ש יעקב נאון וקראו אחר ספר עור וכתכ ע"ש, וכו' כרכר' כפ.' שםוכתוכ
 בהיותי נר'ו הכהן רור ה"ר טאת כזה אשר רבר על נשאלת' וכבר כתב נ'ב סי' ובסוףק'ו

 הלך שלבסוף הנראה כפי וגם ע'כ וכו' אליך תג'ע או לו שהשבת' התשובה והנהבפטרץ
 טוכח וכן ק"ג ס" ובריש ק'"ב ס" ריש בתשובות'ו מוכח וכך תויבב ירושלים לעה"קלרור

 האלוף וכו' נכוחים רברים טשיב ישק שפתים לו שכתכ )כ"ט סי' מפהאווה הר"םבתשובות
 פרוסוק וטעורתך בירושלים שאתה אשריך ולתורתו למר שלום אלאשקר טשה כטה"רק'ה
 שהיה רל הרב טיסור הספר בסוף שם שכתובים הבקשות טן הנראה וכפי וכו' קנריאבעיר
 . ע"ש"( הקבלה בחכטתבקי
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 טהר"ש בן חב,ב ף יעקב ד4 הרב היה טספרר היוצאום הרבנים טנלל ספרד טהש ביטןנם

 וכט'ש וטי"ר טא-ח ספר על ב,אור עשה ונם יעקב עע ס' שחבר סטירה טשר חביבף
 'עקב כטה"ר לרב י"ר ס' וחחלח חי'ם אורח ס2ר החלת באור לירו שבא בהקרטחו ב1יהרב
 שם הרואה שיראה וכטו ובטי"ר בא"ח שם טחרהשיו קצת טביא ז"ל ב"י זהרב זיל חביכן'

 יצחקי אברהם טהר-ר בכת'בוח כחוב טצאחי וכן ואלנ)(י שטאל ר' טהרב חלטיד היה'מקוא
 טספרר אביו עם 'צא חביב ף לוי רעיב של בנו ונם חביב ז' טהר"י  לשון שם שכהב11ל
 ס' חבר חביב ן' ונוי ר' והרכ הרבה חורה ממ והרב'צו שאלוניק' לעיר וכאו בשניםקטן
 בירושלים לרור לו והלך טשם רירחו עקר בשאלוניקי שנחיישב שנים כטה ואחר הריכםועוקר סיני וחריף נרול טפולפל שהיה הגר~לה חכמחו ניכר חשובוחיו דברי וטחו טשו-תנרול
 בירב טהריי הרכ עכם נחווכח ושכם פפח בעיה נכנס עברו וט'ר' 'בשה ירך והלךחוכ?ב
 לה'ר שם טצי שאלונ'קי בעיר חכיב ף טהר"' הרב וכשבא בס"ר לקטןנ( עוד שקבאוכמו

 הנה בבואי טצ~שתי כי עפטיית לסבה נם רבריו ו~שלו וט,ב מ' ס' רעה. ויורה א"חי ברמשובותיו טהרשר"ס רכריו והביא עצטו הוא וכמיש בנבנשת יהורה וול'ר ירנקושסואל
 השלכם החכס פנים ונשוא וקן ההועים אביר וכפרט טעשה ואנשי חסירים ספרריםמכמ'ם
 אחרים וחכמים בנבנשתג( בן יהורה רון הנעלה השלם החכם נם ז'ל פרנקו שסיאלכח'ר

 טה'רר של אביו טיטיאצק שלטה ר' הרב בשאלוניקי שם היו חביב ן' טדי-י וב,טןמביב )' טהר'י עכ"ל ו-ההרים ראשי בינ עצמי להכניס לי ולמה והטנהנ החה-ה פי עלסנהינים
 רכני טהסכמות יר מכתיבת אחת הסכטה ריאיתי וכן השטעוני אליעור וה"ר טיטייאצקיוסת

 וטה"ר טייטצאק וטהר"ש חביב ף טהר"י שכמ וחחוטיכם ההו~ש ברור היו אשהשאלוניק'
 על לבקר ו-קלכתי שאלוניקי טולרתי בעיר הכותב אני כהיותי כן כי לפ'ק ר"ץ שנתנפטר השטעוגי אליע4- וה'ר ליצירה הרע'ד בשנרש כחוברק היא זו ,והסכטה השטעוניאליעור
 אליעזר ה"ר של טצבחו אבג על כחוב וראיתי קכרו על והלכחי שכם אשר הצדיקיםקברות

 נכדו או בנו הוא כי לי נראה רעחי ולפי לפיק ישכון רטי"כם והוא שנח שנפטרהשמעוני
 קמו וטן אחר והנה הילקוטד( בעל ורנקבורט סק"ק הררשנים ראש ~ישכנוי שטעון הירשל
 יחורה ה-ר ןהם שטוחם וחתטו הסנמה אוחה והם גם וקייטו אחריהם הבא'ם הרבניםשאר

 יוסף ה"ר . העקירה בעל הרב ול בנו עראטה מא,ר ה"ר . פאסי 'וסף ה"ר .בנבנשת
 ה'ר . סיראלוו אברוהם ה"ר . עוזיאל שטואל ה"ר . הביב ן' לוי ה"ר ..טייטאעק

 שו"ח ס' חבר והוא טקורפו חיים בר הכהן רור רבינו רהיינו הרדך היה טהראם ב~טן גם, י הכהןפרחיה
 שם המעיין שיראה כטו וחררים בחיכם עשויים ארוכה טררך וגם עטקיטת(פסקים

 .בספרו
 מקרה טטתא קשטיליא מגרוש היה הוא ונם רב בי המכונה יעקב הר' היה ההוא בוטן33ם

 הריי חלטירי טנרול' והיה י( טמנוג'ל טבני טרטראן טטשפח' והיה טווניטולהטטענוח
 להיורה אכוהב טהר"י הגרול רבינו כחב אוטר בטא'ח רבריו הרב"י כשטביא ולכךאבוהב
 ומפיס לפיס והלך טקשטיליא יצא ספרר גרוש כומן ו"ל בירכ מה"רי הרב ווה רבו שלרכו
 הרביץ בצ"פח ושס חו"בכ צפיה הצכי לארץ הלך וא"חכ יטים קצח שם וישב לטצריםהלך
 בהחוכחו הסטיכה בענין טיש רבריו לך והר' בחכטה ונרולים רבים חלטירים והעטירתורה
 ע"א רצ"ח ברף יב'כ. ן' מה"רל מס' שם רבריו והובאו חכיב ן' לוי כמ"הר הכולל הרבעם
 עליו חטהחי בזה וגם לה' וקרוש נרול בקי שיהיה שצריך הטתטנה בחנאי כחב זהאחר

 ורב ביש' הוריאורמ טורה הייתי לעולם שבספרר והשטד הגרוש טיום יח' לאלשחהלות

 ע5ה קין סמתני על )יו1ס תימס ד( . נד:ז"ס כ"ת ננ:ת נ6ן )( , ק' 5"; נ( . ס)הס 4' 5"ז ע"61(
 וקס ס( . סמיני ס5 נגזו יסיס ס1מעוט 54יעור 4ר' ג"כ קיו3 נוען ;"תני סה'1קומ זנגתוע1

 מקזט ממת6 1( , כ' 1"1 וינ"1 11'" נקו:ט' ,ס נ:ו ע"ו ;;זמכ, נתקזמת, ""ס ס"י נמ טנתנ נמו"מי'נוס1י סייק" ס5יט"
 "' תק,וס נס"יסת ס"כ ממ11מ5 ג,, למקפחת מ61ט1)קמממ1קת
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ח1פ6
 שנה "ח בן או וההתי העולם לכל כטפורסם פאס במד'נת יהורים בתיכנם אלפיםלחטשת
 ובחוסר ובחט4ש ברעב היותי ועכ:ם גרולים חכם'ם שם והיו זקן בחת'טת ה"תי לאוערין
 הקרושה שטצד בוריאי יורע אני לכז בתורתו ונתעסקת' השי"ת בדדכי הלכתי לעולםכל
 רבי אי שטי נשתנה לא שסעולם לאל ותהלות וכו' לנא סטוכו רז מו כל 'אטר השוטעכל

 אלה רכריו על השיב אשר וזאת עכ"ל. לעולמ שטי ווה ]אז[ ל' קרו ]הוו[ רב' השתא ל' קרו)הוי(
 גכם עד וכו' הכא איכא טובא בישא לישנא וז"ל פ"ב ש"ה בדף חביב ן' לו' כמ'הרהרב
 שנו אם שאף לוטר ברברתי עצטי אציל ולא אשטת' בהגרלת טרבריו רהטובן אכחישלא
 'רא היית' תטיד כי יורע כליות וחוקר לב ובוו(ן שניתי לא אני השמר בשעת בעונותישטי
 כר ה"תי לא שערין הגם ועטו טפני בקרב' ימיל לב' שמו לקרש זכיתי לא ואם ה'"(את

 בתקי הטהוללרה ע'ר אל והבאתני ההפיכה מן לצאת שזכיתני וכשם וכול' רינו בביתעתשין
 תונני קי שנה טארבעים יותר שיש היוכם ער ההלכה 'וכ:ם בכל שכם שונה להיו'השנה
 חטס לא על כזה אשר טרול עלבון עלוב בהיותי עתה גם ומה שליטה תשובה בעללהימש

 י עכ"ל וכוליבכפי
 העולם פנות טכל שאלו' טטנו שואל'כם שדהו רבים פסקים כתב בירב טה"ר' שהרבןרע

 שאין טקתם בכל הרם"בם על פ4 אחד ספר חבר תם החלמור על והויות סומותוגם
 ש7[ בניו טבני אחר ביר 4שיזסךר בעיר נטצאו שנים קצת טקרוב ועתה כחטנה טמרעל'ו

 בתשובותיו שם וכתב ויניצאג( בעיר ונרמסו ושטות'ו שלו טתשו' קצת מזער טעט רב ביסא"ף
 יל הרט"בס על עושה שאני החכור זרה ,עם התלטיריכ:ם עם טרור שאני וא'עפ ט"טסין
 ההוא שהספר נר'וג( עזרא 1' שלטה כט"הר החכם טרירי טשטע הספר בתחלת ושםוכמ
 רכ כי מהר"י וכומן שכם המעיין שיראה וכמו הרפוס אל להכיאו היה וכוונתם בירםטעף
 וי'ר חלוא"ח בתשובות'ו סהרשר"ם וכיטש סירילייו שלטה רבי הרב תו"בב בצ"פת שםהיה
 השלם והחכם לרוב 'הודים בה הם אשר תרבב טצ"פת שנשטע וכטו שם שכ,כ וט.ב ט'40

 כטה"רר הגרול הרב בירו וטיחה בשאלוניק' כטו הנפיחה לנהוג רחח סירילייו7( שלטהכטה"ר
 ר* הרב וזה וכו' ירוע שם הבשר 'וקר ה'ות עם כן לעשות הניח ולא חנע"בה בירבהגקב
 8' סיטו בתשובות'ו אשכנו' בצלאל הרב וכט'ש הירושלטיס( על פי' עשה סק-ילייושלטה
 . ע"ש סרבריו ראיה שם וטביא וי' וה' ר'דף
 חכם יבלמם מא"4 כר יבלמם אביהם יבי היב היה הטץש ביטונם

 במכשז כולל גדוי
 וכתב אברהם טקנה ס' שטו וקר4ן שוובר סמרו בהקדטה שכם שנראה וכטוהדקדוק
 . בפראווה נפטר הרב זה כי הקכלה,( שלשלתבעל
 ה'ה שטואר( נלל' ס' חב4 ז"ל-עךוא הזקן סיר"לו בן  שטואל רן הרב היה הזהכם.טסו

 אכוהב 'צחק ר' הרב של חתנו שהיה כתוב לח ברף ושם 'שרים תוטת בס'מורפס
 ההוא ובזטן שמו( המעיין ש"-אה וכטו ליאון רי 'טחק ר' הרב תלטיר שהיה עוד .כתובושם
 גכם בנו הטון טשה וה"ר סלים ייולטן לטלה רופא הוקן הטון יוסף ה"ר בקושטנטינאהיה
 טרמאר כטערים הטעשהצקנרול אירע ליצ'רה הר.ערח( בשנת סליטאן שולטן לטלך ר~אהוא

 היהוריכ:ם על וקם בטצריכם מעחטו וטלה בסלך שטרר אחטר שיסאן אותו .וקוריןהבל'על
 'היו-ו שלא י(או ואם זהב פרחים של גדול סך לו יתנו יטים שישרש שבעור טהם.ותבע
 ועד טקטנכם עצררק וקרשו צום קראו והיהוריכם לבוז ושללם ומליט שריר ישראללשונאי
 רבן כיא ון47 ת,נוקות כ4 וכמו ובחחנונים בתמלות ונתחזקו ובתורתו בהשי"ת ובטחוגרולם
 ייחסיר הגרת( הרב התיבה לפני וירר הן אל ויצעקו טסתערב ק"ק הכנסת בביתעמקם
 ~-השר נהרגי ב'ום ובו תפלתו ויעתר רף אעם ו'תפלל הנז'ל הוקן סירול"ו שלטהס(כטיהר
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ש1%'%ח
 כט"הר השלם החנם המרוטם השר האדון עם ויעילם אובירף כהר ה' ויושיעס ההואהרשע
 כיטים שהיה ז'ל קשטרו יעקכ כם"הר הגרול הרכ של אכיו ~יבי והוא ז.ל קשטרואכרהם
 המלך לפנ' קושטנרינא לעיר לו והלך כרח הטטכע של הטכס על טהמלך טטונהההכם
 לתקן לטחרינ2ם טאנשיו חיל הטלך שלח ואו הטאורע קנין כל לו וסיפר סליטאן4(שולטן
 לחככם נתן סליטאן שולטן .והטלך העולכם טן שנעקר ההוא הבליעל השר עוות אשראת

 תתר זה ענין על טפריכבם ארץ כל על ונשאו וככרו נרולות טחנות הנף קשטרואברהכם
 הנם מעשה על הרור חכטי תקנו אשר כטנילה ספר על כתוכים הטה הלא כלםהרברים
 אותו וטשים טסתערב בק"ק לארר כ'חנ( כיום ושנה שנה ככל אותה וקורים ההואהנדל

 . טצרייןנ( אל פה-ים לו וקורין חשטחוק טשתהיום
 יח"א רוד ו* הרכ . וט"ח מ4ו בסי' שם נזכר שאלוניקי טעיר יעקב עין בעלחביב- ף "3קב הר' בספרו שהובאו טורח' . אליה טה"ר הרב כזטן היו אשר הרבנק2 שממזואלה
 קושטנחנא בעיר ר(רור והלך 'חייא 1' שלטה רון בן והוא טפורטוגאל הנרוש בזטןשיצא
 חכמפה בכל כולל גרוד( חכם ההה יחיט4 ף רור רון חרב ווה ול"ח ליז בםיסן שםונוכד
 שנ2ם וכתוב השיר מלאכת בענין הקרש ושקל הרקדוק בחכטת לטורים לשון ס' חברוהוא
 5מ עור וחבר הגרוום זכון קורנ2ם פורטוגאל כטלכירץ אשר בלישבונ~י שהכרו הס'כתחל'
 'וסף כבית הרכ אותו וטביא הריאה וכריקת טרפיות ריני בענין ס' .חבר ועור לרורתהלה
 כתשובת  שכם הנראה וכפי שם הטעיין שיראה וכטו טקוטות7( כהרבה טרפיות בה'בטיר

 תוטת ספר בעל יחיא בן חם טהיר הרב של אביו והוא טהר"אם יותר זקן שה,הטהר4אם
 ואולי הלוי אליהו ה"ר . ומ'ב וט'א ט' בס" שם נזכר טטצרים אלאשקר רי'ם .ישריטס(

 קבולי טנחם רבי והרב 1"ל הרבס של ובו שהיה הוקן הלוי אליה ו* רעיב של נכרוזהו
 טשאלוניקי קאביילירו שלטרה וה"ר השטעוני הר'א . א' בס" שם הובאו יח"א ן' תםוהיר
 בסי' הלוי ה'רא הק"א ף תכם היר כולט בן יהורה ה"ר יעיש ן אברהם הזר . ב'בם"
 ווהו ע'ב ט'ל רף ל"ה בס" פפו כון נרשון ה"ר . וי"ח י"ו בסימן יעיש ר אברהם ה"ר .ט"ו
 שוהו ונראה ונ"נ נ' ס" גרשון הר"ר . 4 סיטן בהשובותיו כט,ש טינצי רטרקר"י פלונתיהכר
 שלטה והרב ט4ענהחנפולא סכע אכרהכם והר' פיירו יעקכ ה"ר . עצמו מאו בון ט-שוןה4ר

 אברהם כי הדכר ווה נ'ב בסימן טשאלוניקי אטאו"ליו יצחק והר' ברנילון והרבטיט"אצק
 כ'ד ס" עטוקים טים בס' גם ונוכר הקכלה ע'ך התורה על פ" הטו ברור ס' חברסבע
 טחלוקת לו שהיתה טינצי לוי יהורה ה"ר שוהו ונו" ונ'ו וכ"ה נ'ר ס" לויה סנן טהרי' .וכ4ה
 ובתוך גרשון הזר כסבוטש שלא טינצי טה'רי לסברת הסכש ומהר'אם פשי בון טץ2ון ה'רעם

 בסי' הכהן זכרי~ש ר' הרב שם. המע"ן שהראה וככן טזנ4י טהירי ש9 .בשבחו ספררבריו
 חביכ ו' דטה"רל פלוגתיףה בר שוהו ונרארק ועיה חלר רט בסן צרפתי אכרהם ה"ר .נ'ח
 חביב ו' לוי ה"ר , וסיה ס'ר בס" מש4שלוניקו פאסי יוסף ר4 הרב י א' ס" בסשובותיובנו'
 הזר . פ"ה בסה חכים 1' הלוי שמואל ה"ר . וצ"ו פע בנמ' בולט ו יהורה ה"ר . פ'ה פ'רס"

 הרב שס חתומים אחר פסק בהסכמת . ס"ר ס" טלמר טה'רם בם"א ונם פ'ט בסי'טתתיה
 וה"ר יחיא 1' תם וה"ר הלו' אליהו וה"ר יעיש ז' אברהם תז'ר ערמתי אברהם וה4רטהר4אס
 שוה ורע א' ס" עמוקים טים בסן יחר כתובים וכן השטעוני אליעור וה"ר טיטיאצקטמף
 אביו שהיה 'עיש ז' אברהם ה"ר של זקנו הוא טהר'אם בם' הגף יעיש ף אברהם ר'רוכ
 ו' אברהכמ שה"ר קושסנרינ~ע טתושכי אחר חכם טפי ושמעתי יעיש ז' ט2 יום ה'רשל
 לב 1' טה"רי הרכ עליהם וררש טועטט 'טים בתוך שניהם גפטרו נכרו אברהם .רירט,ש

 ר"ן ג( . 5*7ד :"1 תום :נ2:ס "ימ" ונ:יק יס71ס נ:נס נ( . ח' סנסס נ' 5"נ וע" "ן"ס יעש מ:נמ :מ675(
 הו1י1ת נע:יין *ז .נס'ק כ:כיטס ידגו מומי נן נדן'ס כן  7ו7 5י' בסעימ מייממו *'. ,ם' ונ:'ק 7( . מנמס,יימ
 גע5שממ י:חסו"יוס מיית ס' ק1ק סתמ מס "ס5י :1"ת נען מ5 "ניו ס44 א "י מי' מ:וק "ומ וס ס( .*נ"ויו
 ס"':ייס

 *'. 5"* עי5 1( . נ7ן'ת נן מס *ס5י נע! ס5 נב7,



ש%1א
 . הל'לר7 לטטשלת הקטן הטאר ואת היום לטטשלת הגרול הטאור את היה שלווהנושא

הכהן רור ר' הרב בספרו והובאו אלאשקר טה"רם בוטן היו אשר הרבנים שמותדאלה
 ,ם4 מקנריא קפסלי אליהו ה"ר . ס"ב ס*א סי' חביב הר'לן . יו בסי' בירב יעקב רבי הרב .וין ףוח' בם4 הר"אם . טתשובותיו ולר וכ"ג וכ"ב וכ"א וכ' ג' בסי' שכם ונזכרטקורפו

 עצסי. קפסשי הר"א הוא ו~שול' וקייא צ"ט בסי' קנריא רבני אליהו וה"ר יהורה ה'רע'.
 חביב ף יעקב ה"ר בספרו והוב~שו הכהן רוד הרב בוטן היו אשר הרבנים שטות141לה

 ה' בבית אלאשקר הר"ם . א' בב'ת בתשובותיו שם הובאו חביב וה.רלז צרפתיוה"רא
 טיטיאצק 'וסף ה.ר י"ו בכית ויניציאה טרבני אשכנז'4( ליר( )בם' בינריט אליעזר הרבר'ו'ו.

 טטנטוברק יאורה בכ'ר רור רבי הרב כ"א בבית ארטא טעיר בנימין ר' והרבמשאלוניק'
 בית טררכי כר אליעזר ה"ר כ"ו בית יעקב ה"ר . כ"נ ביוה שטריא בר בנימן ה"ר כ"בבבימ

 וה"ר שח?ן ז' רוך ה.ר בספרו והובאו בירב טהרי בוטן היו אשר היבניכם שטיתדאדה ירו
 פ4 אלאשקר הר.ט . ה' סי' נחמיאש ן' אברהם ה"ר . ר; 40 בהשובות שם ערוךרור

 יוסף חביב'וה"ר והר.לן ס'ר ף שטואל ה"ר . נ"ר ס" קנריא רבני אל'ה וה"ר יאורה ה"ר .כ"ז
 בירכ טה*רי הרב רבו כ' ק"ג ס,טן ח"א בתשובות'ו הטבייט הרב וכתב נ"ו ס4 מארורבן

 . ל'עירה הש"אנ( שנת אייר חרש ראש שבת בליל נפטרז"ל
 כר אברהכם רבי הרב בספרו והובאו חביב הטר"לן בזטן היו אשר הרבנים שקותד4פלרק

 בתשובותיו שכם אלבילדה משה וה"ר השמעוני אליעזר וה'ר צרפתי טרוייששלטה
 הרב ווהו הרריבאזג( ום"א כיו בס4 נזכר וגכם 4 40 טטצרים הלו' שטואל ה"רס"אן.
 ה'ר וצ'ט. ל' ס" טריקולא טעיר בניטן ה"ר טהריאם בתשובות שנזכר חכ.ם ז' הלוישמואל
 שחסן בן רור והיר פאסי יוסף בר טאיר ה.ר וכ'א כ"ו סי' אלאשקר הר"ט שושן בןאברהם

 והר"ב והררביו אלאשקאר הר'ם . ק"י ס4 הלו' שטואל וה"ר ציאח בן יוסף הזר . וצ"ה צ"רס4
 טאיר היר קל"ר סי' רון רון יצהק והרן אנאשיכון מאיר ר' הרב ק"ל ס4 שושן בןאברהם
 40 בסוף הרב גם והוכירו הסטיכה בענין שכם נוכר קשטרו טשה ""ר קל.א ס4עראמה

 בסוף ~שביא הנז' הגט להכשיר עור תותכם ירי תחזקנה ולטען שם ט'ש לך והריקכ"ר
 כקי בתורה חככם ארכם ה"ה אל' אוטרה בשם אותה ואוטר וכו' חזקה אחרת ריייהרברי
 הטעלרה החכם ל' וגביר אח ופרישה בנקיות טתנהג כמדות שלכם ופירושה הטשנהבכל

 וייטבו בהם עמו ונתתי נשאתי הנזכרים רברי שכתבתי אחר' כי נר"ו קשטרו טשהכטיהר
 בט'אה כ"י הרכ וה ענין והביא עכ"ר השועמח פרק רגטין טטתנ4 לע"נין ואנהרינהוכעיניו

 . ע'ש קנ"ה ס'טןסף
 טהר"' הגרול" הרבנים בין שעברו טגולות והתוכחות גרולים הוינוחים לחנטים יית)כ:כר

 וכמו ביניהכמד( שהיו גרולות וטחלוקות רברים בכמה זל'הה חביב וטהירלןבירב
 שכתב מהרט"בם אהר לשון כונת הבנת על ק"ה בסי' חביב מהר"לן בתשובות כתוב זהשכל
 על ונם נ"ח סי' בירב טהרי בתשובווד גם כתוב זה וענין וכו' לגוי אט-ת הנוחן שבתבה'
 ההוא שהגט אטר חביב ן' וטה'רל בירב טהר"י של רינו בבית בצפת שניתן אחר גםענין
 וטה'רם שלום אברהם טה'רר והם בירב טהר" של תלטיריו פסקים זה על וכתבו פסולהיה

 קשימ רכרים כו-תב חביב ן' וטהירל רבם סברת להחו'ק כוץ חביב ז' טהר"ל נגרטסראני
 קכיט בם4 בתשובותיו שם כתוב וה שנל וכטו טטראני טהר"ם כנגר ובפרט שניהםכנגר

 נמנ,יס ג( . 6מי!י6ד ביגדס ס:קד6 וי! 6!יעוד בן 6נ,י!ד6ד ס"4 :ס וסתשתו כ4'5 6:נגוי 6:,י!ד5ד ניגייס 6!ועוי6(
 :וס גי4ס ג( סגסס. 6' !"ו ועי5 כסמחגד ד!6 ס"1 מגת י"!( !יטען6מ,י ),וי 5,גן סה' !7עת וס," 6ס"ס *ת6מס
 . . ג"1 חימ י"ממ קמ' 1( וגו'. :מו"! סיב ווס ויבות "מיק"י
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לך

 'נמנ:=;ש,מוו שיך ק,:5
 שן'נח מ;ל1 ע= ע'נ ני';" סתי'" ;!,

 טחכח2ים יוהר ביניהם והקונטרימים הרברים ונחארכו מ~שר הרבה ביניהם הטחלוקתנתרבה
 טיוצאי היה חביב רהר"לן לעיל"( כתבת' וכבר ב0פרו שם הטע"ן שיראה וכטו גרוליםרפים
 לעיר וב~שו בשנים רך נער היה אז 17' וה"ר חביב ן' יעקב מה"רר אביו עם ספררנרוש

 לבו ונדבו רוחו את ה' העיר וא"חכ שאלוניק' רבני בין שם ונתגרל שם ונתיישבושאלוניקנ
 בהיור:, שם שכתכ ט"ה סי' בהשובותיו כרטוכח יבשהכ( ררך לו והלך הצבי לארץללכת
 קוכעי חכטים נכונים אנשים בה וטצאתי ייעא הלכ פה התגוררתי הקרש ררך לררכיהולך
 וחבה באהבה בחברתם ולטרתי נערוח אלו פ' הלכה היום בכל שם לוטרים לתה-העת'ם
 עלה וא"חכ בירב טהר'י ובין בינו הטחלוקת היה בצפת ושם תו"בב לצ-פת הלך ~ח"נונו'

 . בירושלים שם ונפטר הרבה תה-ה הרביץ ושם תו"בבלירושלם'ם
 ממרים תשעה חבר והו14 גרול טרקרק אשכנוי הבחור הלוי אליהו ה"ר היה ההואדכזמו
 תם טה"ר בקושטנרינא היה ההו~ש וברור . ע"ש התשבי ס' בהקרטת שביאר וכטו1

 .י~שת בעל יחייאנ( ז' רור ה"ר בן והו~ש לשל בנתוב טה"ראם כס' הובא אשר יתיאן'
 טהף'אם בתשובות כנזכר רטה"ראם פלוגתיה בר ושהיה לרור תהלה וספר הקרש ושקלטורים

 הטד[ך וטרופאי בקושטנרינ~ש גרול היה 'חי~ש ן' רור רבינו בן יחיא בן תם ר' הרבווה
 שופטיהם באים והיו כי ער הישמעאלים וברת הקרושה בתורה חכם והיה סליטאןשולטן
 מ והניח ימיכם ושבע זקן וימת הטלך ארוחת ולבניו לו ויהי עטו ריניהם בפסקילהתיעץ
 והשני והחצר לטלך טשנה ]רופא[ יוסף ר' החכם הגרול שם הטושכלות בכל חכטיםבנים

 תם טה'רר הרב ווה ע"כס( וכו' לישבונאד( בק"ק כשאלוניק' נשיאותו שנהנ גרל'אכם'הר
 קושטנרינא עיר את ה' שרף אשר בשריפה נשרפו וכלם אחרים רבים פפרים חבר יחיאן'

 ע.ש: הספרו( בהקרטת שם כתובכאשר
 טיטאצק יומף הר' בספרו והובאו ית'יא ן' תם מה"ר בזמן היו אשר הרבנים שטחואלה

 ח( הלוי טנות של(בעל אביו קוהוא טיצ"פת בועבץ הלוי משה ורו' שאריל.וח(שטאלי(
 אליה הו" . ב' סי' טקנריא קפסאלי אליה הר' . א' בסי, שם הוזכרו קאויילירו שלטהוהר'
 . רבים טקוטות ושאר ל"ה ו' סי' בול~שס בן יאורה הרב טקוטות. ושאר וכ"ב כ"א 40הלוי

 אכרהם ה"ר . וקל"ה ל"1 סי' טאנדרינופלא כהן טוב יום ה"ר . וק.ט ל.ר סי' טזרתיה"ראל'ח
 ט'ר סי' אשכנוי ברוך ה"ר . ט"ג סי' שושן ף יהורה ה'ר . טקוטות ושאר מ"ל סיטן יעישף

 ונ'ו נ"ה סיי עובריא חיים ה"ר . טקוטות ושאר ונ"ג נ"ב סי' אבאיוב יוסף היר . וקע"ה01יה
 שטואל ה"ר וזהו וק"ן ק' סימן טטצרים חאקאן שטואל וה"ר בירב 'עקב ה"ר . טקוטותה2אר
 ה'ר'אברהם טקוטות. וששר וקי"ר וקי"ב קי"א סי' טברוסא לב ז' יצתק ה'ר . חכים ן'הלוי

 סיטן רון רון יצחק ה"ר וקל"ר. ב קל סי' סבע שטואל ה"ר . טקוטות ושאר קי"ו סי'ירח2לטי
 חלטיןט(. טפשר ס' שחכר שוהו ונראה קנ"ר ס'טן אלטולי שלטה ה"ר . טקוטוז[ ושארקט"ו
 שחבר וירגוה ן' יוסף ה"ר שזהו ונראה קנ"ה ס'טן צריק י~שורה וה'ר וירנה בן יוסףה'ר
 טקמיפו הכהן דור מה-ר הרב של חתנו היטאל רוה ה"ר . הגטראי"( טנלל' יוסף שאויתסי
 אלחנטי' טוב שם ה"ר חזן לבית אברהם ה"ר טיטאצק יוסף ה"ר . וק"ע וקם"ט קס"חסיטנ
 . בסיסוקם"ט שאלוניקי טרבני עובריא ח"ם ה"ר עוויאל שטואל ה'ר אלמושילנו שטואלה"ר

 והו~ש טיטאצק שלטו-ה ה"ר בן טיטאצקינ( יוסף ר' הרב שאלזניקי בעיר היו הזהדננזמן

-  71511 ומ' '( 5'. 1.5 ונ"5 ט( . כ' 5"נ ע"5 ח( ס!מס. 4"5 ו( . ':י'ס ס' י"מ 1( . "' ס"כ סיקי סס!ן 555 מ,נ1תו סיעת 5ין ס7נל סוי נינשס 5מת ע7 ממ11נקי סדלן כ5 סו!ן ממי י5ס 5'מ נ( . 5' 5*נ*,-
 . 1משימס כו71ע ס:סייס ינו 1ס טס כ:תוכת גמ י5( . מ"נ ל מ"4 כסס"ג 1ל"ס " . כזנ 115 7'ח"נ



188ש6
 שהכם טהכם טזער טעט רק ר[רפום עלו ולא רבים פסקים וכתכ וטובהק גרול רבהיה

 וס' קהלת על פ" יוסף פורח ס' חבר וגם האחרתום"( הפוסקים בספרי וטפווריםכתוכים
 וטביאוהרב נרפסו שלא חבורים ש4שר ועוד טגילותג( וחטש רניאל על פי' אסתרג(מנילת
 שוהו נראה טיטאצאק יוסף הרב בשם שטעתי שם שכ"כ סיה סי' בטי"ר ז"ל יוסףבות
 ו'ל ליאון די 'צחק טה"ר הגדוד[ הרכ שכא עד ארגון כנ' דהיתר בו נוהניכם שהיוהחלכ
 ומה'ר שם שכתב ע'ב רלר דף ר"א בסימן שם מביאו ועור ג"כ להם ואסרו עליהםוחלק
 בטשנה לפרשו א'פשר אי שטשון רבינו לרעת שכתבתי וה שפי' לי כתב ו"ל טיטאמאקיוסף
 טשטרהי עי[ ואגי ז'ל יוסף כיה ה"ר כתכ ואח"כ זה כענין לכתוב שם והאריך צדכשום

 ע"א ט"ב דף י"ו סי' בטא"ה טביאו ועור ורש וכו' הרשב"א לרעת בפק-ושי להחזיקאעטורה
 וכון חלושורה הן 11 בתשובה הר"ן ראיות כי לי כהב ו"ל טיטאצאק יוסף וה"ר שםשכתב
 קאכירן"רו שלטה וה*ר השטעוני אל'עור ה.ר כשאלוניקי היו טיטאצאק טהר"י וכזטןע"ש
 טהר"י והרב לעיל שנוכוו רבנים שאר ועור בנבנשת בו יהורה וה"ר אד[בוכר שטואלוה'ר

 שולטן הטלך רופא הטון טשה היר היה ובזטנם חביב ז' טהר"ל של חבירו היהטיטאעאק
 ומרו"י. יחיא כן תם וה"ר רכ כי וטהר"י האקאן הטכונה חכים ו' לוי שטואל והירסוליטאן

 . ההוא בספר ע"ש טיטא5אק שמואלד( לטר יהודה שארית בספר זה כל כדטוכח חכיבן'
 כניטן ס' שחכר ה( טתתיא כר כניטן ה"ר ארטא כעיר הטוריאה כגליל היה ההוא כדורנבם

 בעין אלקלעי שטחאדן ר' הרב שד[ חמיו היה דהרב ויה שו"ת טם'ז4שב
 והיר טקורפו והכהן דור ה"ר בספרו והובאו בדורו היו אשר הרבנים שטות ו4ולהשטאל טשפטי

 ף כהן שלטה וה"ר השטעוני אליעזר ה"ר טקוטות ושאר ו"ז ור' ג' בסי' טיטאצאקו(יוסף
 סי' אלמח2נינו שמואל וה"ר שועיבו( ן' יואל ר' דהרב בן שועיב בן שטואל וה"ראררוט

 טקומות ושאר וי"ב וי*א " סיטן אשכנוי אנסילדראי"( בינריט הטכונה אליעור וה'ר וחןו'
 סטנו והוא טינצ, יהודה טהרב תלטיר הוא הרב שוה כ"ח בסיטן שם טמ*ש הנראוהוכפי

 בר טאיר חי'4ש ה"ר טקוטות וש4שר וט"ו י"ב סי' הספרדי עובריא אברהכם ה"רלהוראה
 טקוטורם ושאר וס"ו י"ב סי' כהן טשה בר כהן אכרהם ה'ר טקוטות ושאר ט"1 סיטןדור
 ק'"א ס" גרשון הר ועיו ע*ה סיטן טקושטנרינ4ש רב שהיה 4של'הו בר קפסלי טשהה"ר
 ה*ר ובנו טזרחי אלידהו ה"ר מקוטורם ושאר קע"ו בסי' הובא וגם בונופצו גרשון ה*רוהוא
 ף תככם ה"ר הלוי אליה היר רט"ט סל טכולניא כהן אברהם היי רט"ח כסי' טזרחיגרשון
 קושטנרינא רבני שטאל בר טנחם ה"ר ט( ויילא טהר"י בן שלמה ה'ר בולאט בן יאורה ה"ריחיא
 חזן לבית אכרהם ה*ר ת"ו סיטו ירושלטי אברהם ה"ר שס"א ,ס" כהן שבתי ה"ר ש"הבסו'

 . תכ"הסיטן
 טפרווד-ה טדו"ם הנקר4ש קצנאילנכוגן יצחק בר מאיר ר' הרב בפאדווה היה ההואדכזמו
 וגם שו.ת ס' וחבר טינצי טהר"י של בנו טינצי אברהנבם ה-ר של חתנו היה והוא1
 כינד,ט הרכ כספרו והוכא כזטנו שהיו הרכנים שטות ואי[ה הרטכ"ם ספר על הגהווןעשה

 ושאר י"א ס" אשכנז' נתן היר וי' ט' סי' עוזיאל ברקי ה"ר טקוטות ישאר ר' בסי'אשכנזי
 ס' הגיה והרב וזה כ"ח ס'י ר'ינו עוריאין ה"ר י"ג ס" אשכנוי באסל טשה ה"רמקוטות
 עוזי( טגדל טרפום הרט'כם ס' כפת'חת כתוכ באשר פיעיגטון רור ה"ר חכירו עםהרטלם

 וע"ח ול"ב .כ"ט ס" טקנרי4ו קפסע-ן' אליו-ק יה"ר ניט ס" 'אי[אשקר טשוהוהי
 ס'ח סי' הטוריאה טגליל חנין פרחיה בר חנין משה ה"ר וט"ט ט"ח סי' סעורנו עובריאדין טקוטורם בקצרם אשכניי קלטן ה'ר ט' סי' יחיא דור ה"ר ל"א ס" ויטאל רורה'ר

 בסיטוי( יג( פי' בל' וינ'צ'אה טרפוס בילקוט ככתוב ל'צ' י6( ה ש'כ ה שנת נפטר טפדאווהוטה"רם
 4ני5 1:": ג( . שקר גר6: 1:1 סתריס 1חס ':ני: נ:סתי ג( . י:1?ס :6לית ונס' ג' י, 5חנמיס 1וז ע,'6(
 :תכ מ0 61נ נמוהן נ:1*ת ו( . "' :נסס נ' 5": עי5 ס( . נ' 1*ח ,ע"נ י:ףס 1"ן ?( . נ'5"נ

 ט.יט,6י
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 מס;ת ינ( . ש"ח וננ"ז עיקר גי6ס 1גן מ*ו מ' ח."' גןס"נ 1נ": '6( . יפ"? ,יניני6 י' וס61 ע11 מג?1ני,:1גס ני סנזסס סיינו '( . סס כ'ס ,יי5" 6נן יעקנ 41:י"ר ט( . 6' סג:ס נ' 1'נ ח( . סי6ג :61,ג 6.ת6 ס10(
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 יהודוה שטואל ה'ר ווהוא טפריווה טה"רם של בנו וגס ע*ש הטניה בדבר' ז' רףיהח2ע
 אותו שמבי' אביוב יוסף ה"ר היה ההוא בוטן וגם דרושי' עשר טשני' קטן עחד ס'חבר
 קורא שהיה ו"ל אכיוב 'וסמ לה"ר וראיתי שס שכתכ תרד דף תר"פח ס" בט"אח ב'יהר'
 אביוב 'וסף ה"ר שזרק לעיל כתבתי וכבר חוטה מוקפ' עיר בכל שנוהנים הטנהנ עלתגר

 ימ~ י י_0 ,ם, נהג:4ןןןףךג4י : ש4קרה
ש  

 ראינו ונן חכטים היו רכ ואבותיו ספרד גרוש מיועאי אכות.ו שהיו קארו 4מפרים בריוסף
 שטעומ כתב ו"ל קארו אפחכם טה"ר אב' וטורי שם שכתכ 8"ז סי' בט'אח ב'י ז'ללהרב

 טשוכם טטה כלפי ראשו להטות שאין אוטר היה ז'ל טאר' ו4שכא כתב לולב בה'תר'נא בם" וגכם ע"ש וכף טעשרוה 7יטטה שכינה ירדה לא טעולם דקייל דניון טשוסשהטעס
 עריך נטי נענועין כל יצא לא גדילתו כדרך שלא דכשנטלו וכיון גדילתו כדרך שלארהוי

 שהיה ו"ל ט4שרי אבא 7יהרב וראיתי כתב ס"ב ס" בטי"ד ונם ע"כ נד'לתו כדרךלעשותם
 יעחק ה"ר היה הרב של וחטיו ע"ש וכו' שטעטו ואפשר טהכם חוט שום יפסק שלאנוהר
 רבינו טט"ש עליהם טען ו"ל סבע 'צחק ה"ר חטי וטור' תכ'ה סי' בט"אח הרב שב"כסבע
 ה"ר ש7-( אחותו היתה הרב של שאשתי הנראה ולפי וכו' כסאי השמיבם וטפסירבסטו
 ע"ש וקל'ר קל"ב בסי' יחיא ו' תם מה"ר בתשוכו' שנוכר סבענ( יצחק ה"ר בן סבעשטואל
 תיים היר החסיר הר' חטי טורי שכתכ טצאתי בוה וכיוע' כתב שמ"ג סי' בריש שםהם

 . ז"ל אלבלגבן
 ניקופו7-וו בעיר שבהיותו וי"4ש תו"ככ ח.פת בעיר ד'רתו לקכוע קו והלד טשםד'רתו שיעקוו- רוחו את ה, העיר ושם ניקשולו עיר תושב היה מתחלתו קארו טהריי שהרבקיע

 התחין-ן ח2ם ל4שנדרינופל' והלך טשם ד'רתו ועקר לצ.פת שילך וא"ל הטגיד 4שליו*
 אמך שכם כתב שהרי ט"חמ בחת'טת עצמו הרב ומכ יוסף בית ס' הנרול החבורחבר
 ליעירה רפ"ב שנרט באנדרינופלי התחלר:יו כ' וכו' כרכני נה ועד ונו' יעצני אשר ה'את

 עור ונתעסקתי 4שור הב'קרג( שנר: תו"בב העל'ון בגליל אשר ת"ו צפ-ת בעירוהשלטתיו
 'וסף הב'ת חבור עשה שנה שבעשר'ם נטצא ונו' דיש שנח עך תנינא וכסהדוראבהגהתו
 רכשהלך הנרא' וכפי שנה ל,ב הכל ב,ן שניה ובטהדור4 בהגהה נתעסק שנה עשרהושת'ם
 שאלוניקי טרבני קרוטות הסכטות בידי ל' יש כי ספני שאלוניקי עיר דרך עבר לצפתר~-ב

 . עטהם קארו טהר"י הרב ג'נ וחתם ההוא בדור היואשר
 יוסף היר ט'ט'4טעק יוסף ה'ר ליעירוה הר"8ג בשנת שם החחומים הרבניםהשלה,.שטות
 צרפתי יעקב ה"ר סבע יעקכ ה"ר עוויאל שטואל ה"ר חון לבית אברהם הירקארו

 טיטיאצאק יוסף ה"ר שם חתומים אחרת ובהסכמה יעיש ף טשה ה*ר 4שלחנטי טוב שםהיר
 אברהם ה.ר סיראלוו אברהם ה"ר לב ן' יוסף ה"ר אלטושנינו שטואל היר קארו יוסףק'ר

 ה'ר בן שלטה ה"ר נתן7( 'הודה ה"ר הנהנ פרחיוה ה.ר סשה בר יחיאל הירטיטיאעק
 ה'ר אלחנטי טוב שם ה"ר ט,טיאעאק שטוא7-[ ה-ר עובדיה חיים ה:ר חון 7יביתאברהם
 שאלוניקי עיר ררך עבר קארו טהר,י שהרב נראה וטוה 'עיש ן' טשה ה'ר עתיאלשמואל

 . בא"י לדע-כשהלך
 ר:לטיד והוא בירב יעקב טה"ר רקרב של הטדרש בבית לטר לצ"פת הרב שהלךךן6ךקך

 ובגדולה בתורה בצ"פת הרב ונתגדל טקוסות בכטה וכם"ש בירב לסהר'יטובהקה(
 נודע וכבר טוכ'ם ובטעשים בחכטה וגדולים רבים תלטידים והעטיר הרבה תוה שם'רו-ביץ
 טתורהו )הראנו קארו טהר"' הגדול הרב לעשות תחם'ה רגד'ל עעה הפליא נטה'מפורסם

 ס*נ שנת סיינו ג( . נ' !"ו ע54 כ( . ג' ג'ד יסעס טנמ ,ש, *, !,7 נ54*(
 כ 5ינ ונן5 5"5פ,ס סימן וס:'"

 . כוס ממקמק מ.7 י' !מ:מי" ג11ג7 ס( . ר"ג ח*7 5ו"יג נמ"ע 11;ן עי' 7( . ג' סגסס *' לק ו5קמן כ'סג:ס

 י5*
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 ונוסף אריאל גית עינן שהאקי טורים ארבעה סן על שעשה יוסף בית הנרול בחבורונפלאות
 דובר ועח- ז"ל הרטב"ם ס' על טשנה כסף ומ" כלו העולם בכל שנתפשט ש"ע ס' זהעל
 וקניכם 12פי שטעהי שנכם כשהייתי שאלוניקי בעיר הכותב ואני כטא"ה רש"כות שויתספר
 של בנו מהקרטרע טשסע וכן לרפוס באו שלא אלא אחריס טח-'ם שלש על שו"תשעשה
 חכר ועור ע"ש ו'ל קארו יהודה כמיהר השלם החכם ה"ה התשולות ס?ר על שעשההרב
 טגיר ום' עולם הליכות ס' על פ4 התלמור כללי וס' יוסף בית ס' על הגהות הבית ברקס'

 וכטו אליו ננלת שהיה הטמר לו טגלה שהירה תורה וסתרי גרולינב? סורות והםטישרים
 נעגין רו5תת' עגונ14 בד'ני י"ז ס" העזר נאבן ו"ל והרב ההוא בספר שכם הטעייןשיראה
 על שנחלקו טיטאצאק יוסף טה.רר ח-ברי הכהן רוה טה"ר רבר' טכיא תוטו לפיכ:סיח
 וה בענין הוכיר שלא יל טהרב טאך ותטהני הטוריאה טגליל סוס' טשה הריגתענין
 והארד פסקים כתכ והוא ההוא ענין על שנשאל הראשע היה טהוא ואב בניסן בעללהרב
 ורבני טיטאעאק מהריי הוב עטו והסכיטו הכהן רור טה'ר על ונחלק ההוא הענין עלטאד

 טזוטס היה ככר ההו' הספר והנה זאב"( בניטן בם' שם באורך הכל ככוהובשאלוניק'
 הספר לירו בא שלא אתו נטעא לא ואול' לפ"ק רצ-ט בשנת נדפס שהרי קארו טהר.'בוטן
 בישיבח החכריכם בהיותינו אחר 'ונב? שאלורק' טוע(רת' בעיר בהיותי הכוחכ ואניההוא
 של בן ו"ל קארו יאודה כט"הר החכם בן ו"ל קארו יר,ריא כט"הר החסיר הרב שסוהיה
 טשבחי קעת לנו ספר הרברים ובתוך בימנו הרברים ונהגלנלו ו"ל קארו טהר"י הנרולהרב
 התלטור ללמוד שוכה פטירתו בשעת אטר וקנו שהרב לנו אטר שבחיו ובכלל ו"ל וקנוהרב
 וכפי פ"ז כתכם ראשו וסי' שנה 8"1 היו הרב של חייו ש.טי עור וא"ל פעמי' שלשהכלו
 הש"לרג( בשנת נפטר ו"ל הגרול הרב שאכיו יהורה הרב כנו מהקרטת התשובות בס' שסהנו"

 .ל'8ירה
 הנקוויש טטראני יוסף בר טשה רבי ר-רב היה ו"להה קארו טהר" של חביריוומגרולי

 אחרון טטראני 'שעירה רבינו טע" והוא פוליא טטחוו היו ואבות'ו המבייטהרב
 טטראני טהר" טהרב שו"ת לס' בהקרטתו בנו בן טטראנ' טשה הף החכ' .וכ"טשוהראשון
 וכ"טש ו"ל בירב טהר"י הגרודם טהרב טובהק תלטיר ג"כ היה הטבי"ט והרב ע"שג(אביו
 רביכם תלטיד'ם והעטיר בצ"פת הרבה תורה הרביץ הוה והרב טקוטוח בכטה בעמטוהוא
 שעשוה בהקרטתו מטראני שלטה ה4ר בנו שהעיד כטו שנהד( ר או ב' בעפת רייןוהיה
 40 על ספר קרית וס' טש"ות חלקים שני רהמי וה על ונוסף ו"ל אביו הרב של שו"תלס'

 אביהם כי בהקרטות'הם שם יוסמ וה"ר שלטה ה"ר בניו ב' וכתבו אלהים בית וס'הרט'בם
 טת עבדי טשיה פטירתו דמשנת ס4 ונתנו ל'עירה ה-שמס( בשנת. נפטר ו"ל הטבי'טהרב

 עוטד והיה הרור וטנהיג רכר היה ו"ל הטב'"ט הרב כ' 4שטת טג'ר' וקנים טפ'ושטעת'
 ז'ל טטראני טהר"י להרב פענח צפנת ובס' הק'ק לכללות נוגע היה אשר דבר לכלגפרץ
 וז'ל הנז' לם' בהקדטתו טטראנ' טשה כה'ר ,החכם בנו שם נתב ז"ל הטבי"ט .הרב שלבנו
 טראנה טעיר באו ראשונה י8או אשר קשטיליא טהכטי כי ראינו ט8אנו שקוינוהו היוםוה

 ה' אותם נשא אויחים אחיכם שני היעהר בני שני לפ"ק הגיע הן,טיר עת שנתטהפול'4ע
 התוספות בעל ו"ל טטראני אהרן כט"הר הטובהק הרב ה"ה פורחים באויר נשרים כנפיעל
 טחטרים וכולו טמתקים חכו ברור יחיר היה התו' שבהכנת ]בעבור לו 'קראו אשר שטוווה

 אנררינופלי בעיר ,קבע תורתו ועשה יל פאסי יוסף כט'הר הגרול להרב חבר תלט,רוהיה[
 יוסף בבימ קארו טהר"י הרב  טוכירו טטראני אהרן הרכ וזה וכו' לטשפט כסאו' ישבושטה
 עיו ובס" וכו' אטריננ דכי תירץ יל טטר4שנ' אהרן ר' והחכם  שם שכתב ל"א סי'מחומ
 לנכסיה נחתינן לא רבררבנן רק"ל רכ,ון ו"ל טטראני אהרן ה'ר החכם טטני שאל וככרכתב
 ה"ר וה עם וה יחר לטדו שם לאנררינופל' טניקופולי הרב רכשבא ונראה וקול' קתנ'ש2'ר

- -
 וליכנג'1 50*ס נימן י'ג ס' יוס נפסד .ג'ס " """ נ:סיג ::"נ מס 1סי נ( . כ' 1"ד 11(מ1 ט*ו נ' מ"4 מס"ג*(
 וע"ן מ0 "5מס ל' כסקימת ו:'ס :נה נ' "ו מ' 1"1 י( . ז סגהס "' ט-1 1.ג,5 ק,:מ' ז' נ"'" ג( . ע,קי1ק
 ג'. קגסס "' ע"1ן'1 ק( ג'. סגהס "5"1
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 המד.ומכם החככם ~שחיו השני ירו על ואשר מטראני משת4( ה'ר עוף וכתב מטראנ'אהרן
 סר"הכ( בשנח לו נולד אשר ז"ל טשה ארוני זקני והר.כ של אביו ז'ל מטראני יוסףכם"הר
 וצררינופל' לעיר בא כי האהל מחוך יטיש לא נער והוא יעיא שאלוניקי בעיר אפריםקנאח
 תיבב צ"פת הצבי ר(ארץ עלה שנה י"ח כבן ובהיותו הנף הרב דודו הרב ע"י מיבם1'צק
 כנו עד( עטד בצ"פח רבו פטירח ו~שחר ז"ל בורב יעקב כט"הר הגרול הרב ע"י טיםויצק
 ונחבקש עמו ידין ד'ן כטנין שנוה נ"דג( ישראען אח ישפט ו"ל זקני הרב כסאו על1ישב

 עקב, בשמרבם פסח של אחרון ב;"ט האלהים אל עלה טש"ה בשנת טעלהבישיבהישל
 . שנה שטנ'ם חי'1 יטי היו הטבי"ט שהרב דבריו כפי נטצא עכ"לרב
 נטה"רלן הרב בחשו' הנזבר והוא שלום אברהם ה"ר היה קארו מהר"י של חביריו טגדולינם

 שץ' נריו שלום חייא נם'הר הרב השלם החנם טפי ושטעתי ע"ש וק"ל קכ'ט בס4חביב
 של אביו שהיה שלום אליעזר ה"ר של והוא.אביו ז"ל בירב לטה"רי חבר חלמיד כטו היה הרבשזה
 שלטה ה"ר כ' הנז' ח"א ה"ר החכם א"ל ועוד הנו' שלום ח"א ה"ר של אב'ו שלומי( אברהםה"ר
 חכמיום טשלשלח שהיה תכלה לא הקטח כ'ר שלום אל'עור כה"ר וקנו על אטר אלקאבץ בןהלוי
 . רורורש כ'ו נטצאו דורות שני הנוכר ח"א ה"ר ובנו שלום אברהכם והר' דורוח כ"ד.
 יז שי' בט"אה יוסף בב" הרב אוחו וטביא סאגיס יוסף הרב היה קארו מהר" של טחביריו3כם

 מסעוד. יצחק ה"ר היה מחביריו וגם לקטוה( שיבא וכטו כתשובוחיו וגם דאחח' עגונאבד'ני
 אלקאבץ שלטה ר' הרב בצפח היה ההוא בוטןנם

 בן'
 מקובל אלקאבץ בן הלוי טשה ה"ר

 על פ" הלוי מנוח ס' וחבר קורדווירו טה"רם של רבו שהיה הזקנים טן ושטעחיגדול
 במקום לכלחו שוריכ:ם ביום שלוחה טנחה לחטיו ושלחו ליצירה רפ4ט בשנח ~שסחרטגלח

 מנחרש קבלו אשחו ~שתות וגיסו וחטיו לכלוחיהם וכסף זהב חכשיטי הבחוריכםששולחיכם
 ואבגים זהב חכשיט' להם שולח משהיה כפלים כפלי יוחר לבב ובטוב כשטחק חהו~שהספר
 מג'לת על פי' ישי שרש ס' חבר ועוד הלו' טנות הספר שם קרא ולכך הורך יקרוחטובוח
 נעיבש וס' השיריכם שיר טג-לח על אהבים אילת ס' חבר ועוד ליצ'רה השי"ג בשנח'רוח

 נרפסו לא אלו ספרים וב' הקבלה חכטח ענין על הלוי בריח וס' חהילים על פי'זמירוח
 יוסף טהרב חלמיד והיה טשאך(וניקי תתלחו היה אלקאבץ הלוי הר.ש שזה הנראהוכפי

 החבם טטורי ושטעחי שם שכחב ע'ב "א רף הלו' מנוח לס' בהקדמתו טוכת וכןמיטאצאק

הבולי
 18עלא סבות ר' שיש נודע דבר לנל 3י והוא בו ~שתר פי' 1"ל טיטאצאק יוסף מה'ר
 . וחכליחית וצורייחוחוטרייח

 כטוה חבר והו~ש קוררווירו טשה מה"רר הטקובעם הרב בצפח שם היה ההוא בזטןנט
 הנפורים ויום ר"ה תפלות ופ4 נערב אור וס' רטונים פרדס ס' הקבלה בחנמתחבוריסי(

 מכחיבת והוא אלימה ס' עוד וחבר בדפוס הם שחבר והספרים ואלו הקבלה ע"ד עבוד'וס'
 נרפפ שלא יר טכתיבח והוא יקר אור שטו וקרא הווהר ם' על פ4 גדול ס' חבר ועוריר
 כט"הר הטקובל-( השלם החכם של מררשו בכית בירושלים הוה הספר ראיתי הכוחבואני
 ובאיכוח בכמוח מאד גדול ההוא והספר הזוהר בם' עטו שם לומר בהיוחי ז"ל צמחיעקב

 )ען5 "ס"'ן פימ,!"!שס סס'" 6ס ססק ש נ( . סענח 5סנת 5ס' סקדמס ע5 וטוניע מני'ס סינ :5 נט נן סו46(
 ז!" נ0ה"ג ,כ"כ יותי ני"ס ותי":ון נ'( סגסס "' ,ל'ס נ, סגהק נ,,45ג

 וע,'סגסס י"!( !יסעי"ט,י ),וי 5ונן כסת'

 5"ג ס"ו'נז!ש5 "ו ס44 :נת )0ס,תה ינ, גיינ מקי"י סטיית מומן נת:ניס 6ינס "5ק סניס נ'ד ג( . 1*תס""י
 סדג נתמנן ט*1 וס'ס מ:נת 6!6 הזעות כ! נגז 1(ס ט"ם "1 :נ"ס טנת עד מני-ט סונ ותיס :6"ב נ'( סגססנ'

 5ק,כימ 0י5ס גמו :מזה "'גק פט'יתו ט:נת נע5'! לי"ס מ,ס וקנח מ"מ סי' ח"כ מתזוכותי, גזמוכח נ5סת .15יקמנייס
 ט"ס סנת "5" סנה ס' זיין יסיה 4"כ קנ,ני נמקוס טנוסח'

 מכמ וק נ'( סגתס )ש 5"!סיס סימן וסס""
 תסיי נו5ז 'וטץ ס'י ט"כיו טס סכתנ קו0ט' ן' "י6 מטי"מ מסי"' "נ'ו 5:ו"ת נסקימס מסל*מ מסק י' מ%'ס13ן
 ו*הת מנ'"ס( )סרכ *ניי נמות סנס י"נ נן ו?'ס טכ"ם טנת וסי טי"נ( !'מילימוי 5ול יונן מע" ח" *4טטגת
 טגס סננק! ,י"5 ו' יוס ניסן כ"ג סיק ט"ם ונטנת ניסן ס"ג "' יוס נסטי מני"מ ססינ כיענ סנ,גית נסקדמססיי
 טכ" 0!" "ע"ס ,ק;1 נפטי :נו ה0נוע 'וס נו:יון מטי"נ' מטססיכ

 :4מ5קו:ט'כי"ע טנת נס!'חות י'ימטי6נ' וגס :ס!ן קו4 י( . כמנימ סנ!4עד . ססח :5 ""י,ן יס סמת "6%'נו פענ" 5סנת 5ס' גהקזמתו ונ"מת ניסן כ"ג טת'ק
 . ו' "ות מצד ונית מ"ס %' מ"* טס"ג ש" י( י עיכ וס די ס( . מסר"נ' מסיק 5סויתנסקדמס



1%0פ%
 שאמו ~שמר הנז' הרב של בנו קוררווירו גרליה להר החכ' שכת' נערב אור ס'ובהקרמת

 אביו כ' הספר בסוף שם עור וכתב אלקאבץ בן הלו' הר"ש של אחותו היתה הרבאשת
 הקכרו' לבית איתו מוליכ" שכשהיו הרבב עפ'ת טחכמי ושטעתי ליצירה הש"ל בשנתנפטר
 וה4ר ז"ל אשכנז' לה-יא 'צחק ר' הרב רק אותו ראה ולא אש של עמור לפניו הולךהיה
 היה ההא ברור גם הנז' בם' יכמ"ש ס~ונים שלמה מהרב ת2~מיד היה הנז' בנונרליה

 . בנגון  וזבוטביוו תטיר שונה להיותו הנרול התנא הנקרא אשכנזי 'וסף ה"ר ת*ובע"פת
 טשני יותר וכתב גרולים חכמים כלם רבים תלמירים והעמיר בישראל הרבה תה-הי והרביץ ז"ל זטרא אבי ן רור רבינו רהיינו מהרר"באז הגרול הרב במצרים היה ההשוכזמו
 אחת סבה שבשבילנ( ע"י זה ואף מהם"( מאות שלש אלא לרפום באו ולא פמקיםאלפים
 מטטון ביתו בתו מע~ש הזה הרב כ' אמת מנירי מפי ושטעתי ספר על לנלותה ראףאין
 במצרים חכמים לתלמירי אחד חלק חכמים לתלמירי וחלקם זהב רינר' אלפים כמהגרול
 והוא לעפת שלח ~שחר וחלק תו'בב לירושלים שלח אחר וחלק לחברון ש2~ח אחהוחלק
 ז'ל קארו מהר"י שהרב ואומרים תרבב צפ"ת לשר לו והלך ממצרים רירתו עקר זקנתו'לעת
 2~ענין הן ישיבה דיענין הן הרברים בכל ממנר לטעלה והושיבו גדול בכבור ונשאוכברו
 ואומרים קארו יוסף ר' מהרב יותר בשנים מופלנ זקן שהיה מפני שטרות או כתביםחתימת
 שחםאן ז' יששכר ה"ר בצ"פת היה ההו4ן בזטן גכם . בע"פת שם ונפטר שנים קיישחיה
 כרמוכח חביב מהר"לן תלמיר והיה ום'ר ום'א רז דף בספרו כדמוכח יששכר תקון ס'בעל

 . זכ4-א ה רור ר' להרב מביא ע' ברף ושם ונ'ו כ"ט ברףשם
 טקושטנדינא סבע שטואל היר בספרו והובאו קארו טהר.' בזטן היו אשר דובמם שטות141ידז

 מהר"' שלם ~ישתו אחות היה סבע שמ~ל ה"ר שזה לעילג( כתבתי וכבר א'סף
 חה'ר סאגים יוסף וה4ר שלום אברהם ה'ר וח, וז' ו' רף הלוי משה בר שמואל ה4רקארו
 מרבנ' והו4ו י"א ברת פייאח בן יוסף ה"ר מקומות ושאר ט' ברף חביריו שהיו מטראניבושה
 ה"ר מקומווק ושאר וטיו "ר ברף נחטיאש בן 'עקב ה'ר טקומות בכטה שם ונזכררמשק
 אברהם וה"ר מניר ן' טוב שם ה"ר מקוטות ושאר פ"ג רף מקנדיא עטנואל ה"ר בן חן'הורה
 וה'ר אשרד( ף אברהם ה"ר. ול"ז ול*ר ל'א ברף קוררווירו משה היר כ'ה רף נחטיאשבן

 כ2ם וכתבו ז"ל הרב תלטיר' הכם אלו רבנים ר' סערי משה וה'ר  אלשיך משה והירברקי
 וכ'טש מטראני הר"ם רברי על קושיות והקשו ז"ל קארו מהליי רבם לעזרת מהספסקאחר
 'שראל ר' הרב ע'ש ל"1 ברף שם ז4ל קלעי מררכי טה"רר הנרול הרב הזקן ורבי מור'שם
 מירים טרבני והוא מול"נא ר' יצחק והזר ס'ג ברף קוריאל ר' ישראל ה-ר והוא פאהיבר
 והו4ן פ'ב ברף יעיש ף אברהמ ה"ר פ"א ברף מצרים מרבני רמוהי משה הרב ס*גברף
 כעיר ושטעת' וק"מו ק"ז רף שאלוניקי מרבנ' סמוט יעקב ה"ר יעיש ף טוב יום ה'ר שלאביו

 כת'בה ה-איו-עי טוכ ועשרה מרע סור ר"ת אל לרמת סמ'וט בן חח:ם היה שהואשאלוניק'
 השלם החכם היה לנלרי בריקח המפרד כי ושטעתי שם שכתב זיל יצחקי ' אברהכםמה"רר
 יעקב חתם רבריו ובסוף וכו' זה ברין שכתב 11.ל ליר' רבריו והובאו זי5 פירמון יעקבכה'ר
 אכרהם ה. האמו טטעם ממוט חותם והיה פירמון יעקב שהוא בוראי נראה ומשםסמוט

 וכ'מש מאביו שאלות שואל שהיה אלאשקר מה"רם של בנו שהוא ונראה ק"י ברףאלאשקר
 קל"רה"ר בדף ירושלמי אברהט ה"ר קי'ז ברף הלוי מאיר בר הלוי בנ'מ1 היר1תשובותתס(

 א2~חאמ' 'עקב ה"ר קל"ו רף אע-(8רג'י טוב שם ה'ר וקל"ה קל'ר רף בי'באם טוביום
 דהרב של דודו קארו 'צחק ח"ר טנייפרי א2ם'טר ה"ר קל'ח רף זמרא ף רוד דרר קלעדף
 הרב טתלמירי שהיה ל'ז ברף שם שנזכר אשר ף אברהם ה:ר וה כ' דעתי ולפ' ק"מחברף
 ונרפס אשר ן' אברהם ר"ת אבא וקראו רבה טררש על פי' חבר אשר הוא ו'ל קארומהר.'
 . כנורע אחר מצר אבא ופ" אחר מצר ופרש"' באמעע המררשרבר'

 ועב!ו נסגי5 וס ו"1 :541 גי6ס ל( . ו' סגס0 נ' ג'נ וע'5 מ4סוגות4 9!קיס ג' ע,ד ויפסו ח שגמ ,שד6(
 . נ,ע 6' !ק1עיס ושד ש' 0( . נסמון ש' ד( *'. ג(!,ס10סק6יפפכוון.
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 דקרכ טחשובותיו בח'א בספרו והובאו הטביט הרב בומן היו אשר הרננים שטותואלה

 שטעון בר שלטה ר' טהרבי תלטיר שהיה אוטר ושם י"ג בסי' זטרון בן יוסףל
 סאניס יוסף וה"ר חזק שלטה ה"ר טקוטוח ושאר וי"ז ט"ו ס" בה-ב יעקב ר' הרב צטח6(בר
 וה"ר בירב טהר"י של בנו בירב אברהם וה"ר אלעלוף אברהם וה'ר אלקאבץ שלטה ה"רל"א ס" משען יצחק וה"ר קפסלי אליא ה"ר מקוטמ( ושאר כ"א ס4 חביב ף לוי ה"ר ט"וסי'

 4*לאשקאר משה הף טקוטות ושאף ל"ב ס" סיריר[יו של4ה וה"ר חבירו שלום4שכרהם
 ואר* נ( קו-יאל יעקב והי' שלוכם אברהם הף וס"ה ס"ב סיטן סוף טצרים טרבניוהרדב"ו
 אברהכם נהר* צרפתי אברהם הר' ס"ה סימן ישועה והר' בירב אברוהם וויר חזןשר[טה
 בן א*זר הו* ע"ח ס" עטיאוה שטואל הר' ס"ח ס" יחיאל והר4 קארו י61ף והר'שלום
 הר* קיו סי( מכרוסא לב ז' צריק בר לך ף יצחק הר, מקומת ושאר וצ"כ )צ'א( סי'יוחאי
 עובריא חמם הר' קכיה ס" ג( יעיש ף טוב יום הר' של אביי והוא טברוסא יעיש 1'אכרהם
 בכטף יוסף בית הרב וטביאו טקוטות חטאר ורט"ה רם"ג ס" וירנה ר שטואל הו* ריחסיטן
 חהמפ אברהם הר' בן בלב יעקב ודי רמ"ו בס4 צייאח ן' יוסף הף קש מה' בפשמשנה
 פ4 זטר4ש ף רור הר' רנ"נ סי' אפוטארו אברהם הרן רם"ו בסיסן בירב טהר"י שלגכרו
 ישראל כטה-רר המשורר החכם של אביו והוא רפ"א סי' טרכחפקד( נטירה סשה הר'רמג
 ספר חבר משה הר* ואביו נהפס ולא ישראל שארית עור וחבר  ישראל זמטיתז בעלנאגיה
 קורקום יוסף הר' רפ"ר ס" ער4שטהס( יצחק הר' טוב לקח וקראו השצות ועל פרש"יעל
 ק'פ בס" ושם ש'ר ס" סוף באזלה טשה ושין רצ"ב בסי' טרינה רי שטואל הר' ר"ץסי'
 טיטאפאק יוסף להר* הוכיר קורי4על רי ישראל הר* רברי על בהשיבו השחר ברכות עניןעל
 שנתגרל במקום ונתגדלתי שם בחורוחי ביםי הייתי אני גם עור וכתב ירושלמי אברהםוהר*
 כנסיות בתי בכל כן נהגו לא ומעולם ז"ל פאס. יוסף כטה-ר הגרול הרב טורינו בישיבתהוא

 יפחק סה"רר חלםיד שהיה פאסי יוסמ 41 ריב כי נר' ובושם וכו' זנון באמ(ושבאנררינפולי
 . בתלמיר'ם רבה תורה הרכיץ ושם לאגררינופלי לו בא ספרד סט,ש שיצא אחראבוהב

 הר' מקוטורש ושאר מ בסי' בירב טהר"י בח'ב בתשובותיו שנוכרו הרבנים שפרשדאכהי
 ן' רור הר' טקוטות ושאר ל"ה ס" יוחאי בן אלעור הר* י'ו ס" טול"נא רייצחק

 טשדה והר' ננא"רה טשה הר' קאומלירוו( יעקב הר טקוטורש ושאר ס"ו סיט1 זטראאבי
 הר' קהלרש וס' השיריכ:ם שיר ס' על פי' חבר והוא ק' סיטן נאליקו אלישע והר'אלשיך
 נכרו בירב יעקב ווהר' חכרון תחטב שהיה ארחא אליעזר הר' של אביו והא ארחאיצחק
 מ4 זמרה אבי )' רור והר* וירנה ף שמואל והר' ארחא יצחק הר4 קכ"ת סי' סוף הרבשל
 ברי הר' טקיטות ושאר קל"נ%ב

 יצחק והרן פינחפ והר' פרווינצאל טשה והר' חוקיטו
 והר' אםינו יוסף והר' טטונצולינן יפחק והר' צרפתי 'פחק והר' טפיסא שטואל והר'4לטאש
 שכם הטעיין שיראה כטו' אטליא רבני הם הרבנים אלו וכל קל"ח בס4 טריווש יוסףווע4 פינפי יצחק והר' לויז( חוקיה ורון פינצי משה חהר' קורוטו מיכאל והר' ארדוטיאליהודה
 טשה והף צייח בן יוסף הר' קפזט בסיטן לכ בן יוסףרון

 ברי
 באסאן' חיים הר' ר'ב ס4

 והר* קלעי שמו4על והי פירמון יוסף הרן קיו רף _אררבי יצחק הי4 קי"כק( רףסו14דיש
 יעקב והר' ברוקאש חמא והר' אשכנוי יחיאד[ י-ך' קכ"ו רף הטוריאה טגליל רוסובעחם
 ברף שם הנרארה וכפי קל"ר רף הטוריאה טגליל פירטון יוסף ורו' חנון כהטה והר'פאפו
 שכ'כ שאלוניקי בעיר ג"כ והיה טא"טצק יוסף הר' בזמן היה אשכנוי יחיאל שרקר'קנע
 סי על בשאלוגיקי נשאלתי וו'ל ו"ל אשכנוי יחיאל טה'ר יר טכתיבח העתק לי והראושם
 עי' ג( . ו' סנקס 1ש' מני-ט נטוית טס ג"ס י16י6ל נ( . י'ז יגהת ל נ"1 ע"י4(

 מסלי"יט 5מ*ת גסו"מ"
 וש'סנסס כ"ססס וף5י6י זי ,עקג ד' ו( . עקיזח נע5 ט5 נכזו ה61 ת( . ג"מ מ' מ"* טס'ג וני' ז( . 5"1כ'ו5ש5
 עז מ6' ת1!טס סס'מטס מ"נ מני"ט טג:ו"ת 5זעת יש מ( . ס15ויייו מ1ק,ס מטה 4ה4 טס מגי"ט נסו'ת ו( .ג'
 ה"ג1יכ"ח

 מזי
 כדס,ס 61'5ן מכ*ן מ4'ן מממגל 5גן 5מס( 'ז'ניף )ון* 4' ס" עוד מתמ'5 וסס ע"נ קיג די עד 6'

 . "", הגסס נ' כ"ו 5ט5וכי4ת
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 בחרמה חכם התרת לו יש אם פלוני הכנסת בבית עור יכנם אם שטשון נזירות עליושקבל
 אשכנזי יחיאל ~הרב ווה החכטים ושאר זיל טאייטפק"( יוסף טה"ר .החכם ע"פ ליוהותר
 הקבלה בסורות האיכות ורב הכטות טעט ספן וחבר וטקובל חם'ד חנם והיה בירושליםנפטר
 קנ'ה רף טשאלוניקי בוטון רי אכרהם ר' הרב הטבי"ט בם' שם עור ה' היכל פפרונקרא
 הו" ק"ץ רף טפרים טרבני אשכנזי כפלאל והר' תבון יעקב והר' רטוהי טשה הר'וקעיה

 רהיינו טהרי'בל הרב ה"ה שבהם והגרול נת'ם קק בפיאיהע!:שאלוכומן
 טענין שנראה וכמו גרול וטפולפל טובהק רב לב ף רור בר לב בן 'וסף ו" הרב'
 וה"רטשה רור ה"ר ושטם חכטים בנימ ב' לג והיו ראיה פריך 4שין לטפורסטות כיתשובותיו
 וכתב בספרו שם הטעיין שיראה וכטו בניו טשכם חרושין כטה נרפסו טתשובותיוובח"אנ(
 וכתבם שלו הם בחזא בנו בשם טהרי"בל שכתכ הלו2ונוו: אותם כל כי כ' רף בח"נמ"רששך
 ולא ג( ס"ט ס" בתשוכותיו טהר"~ל הרב וכ"כ חכטתו כבור 4שעל ירועה לסבה בנובשם
 כרטתח טונשיטיריוד( טעיר היה שתחלתו הוא שנראה טה אך ה,ה טי של תלטיר .לנונורע
 הזקנים הרבנים עם לטר ושם ש4שלוניקי לעיר טשם הלך ואח"כ ע'ז ס" טתשובוועיובח"ב
 טאותם טצהק רבו ה'ה טי בבירור לי נורע לא אבל בתהיה טאר ונתגרל ,ההוא ברורשהיו

 אחר יום כי זקנים טפי בשאלוניק, שמעתי והנה ההו4ש בןור היו אשר הקרושיכםהרבנים
 של אביו הזקן חסון בן שלטה ו" הרב עם בישיבה בהיותו לטהרי"כל טחלוקת לואירע
 על ט'ג ס" רעה ויורוה א"ח בחע~ק הרשד"ם בתשובות הנזכר והוא חסון אהרן ר'הרב
 הר"י של שקושייתו חאסון ף שלטה ה"ר ואטר טקורביל הר"י שהקשה טהתוספות אחר רנורענין

 שני בין הטחלוקת ונתרבה הרברים נתגלגלו וה ועל שטעה אלא כלל קושיא היה לאטקח4ביל
 בישיבה זה את וה ההברשבירכו ערשהגיע הטדורה ונתגרלה הנזנריםהרבנים

 בתי
 גרולה נחבורה[

 נהרג בכפר בהיותם ושם יכפרים והלכו שאלוניקי בעיר טגפה היתה טחגטים ואחרינףם חכטיםשל
 רירתו שעקר רל טהרי"בל להרב סבה לו היתה וואת טהר"בל הרב של בנו לב ז' דוד גהירחהכם

 שאר כל ולטר בישראל הרבה תורה הרביץ ושם קשטנרינא בעיר לרור לו והלךטשאלוניקי
 לכ וטב'4שו ה4ששכנז'ם טחוור בסוף וכרסב נשיאס( גראסיא ט' הגברת בישיבת חייויטי

 בשאלוניקי לב ז' יוסף ר' הרב עם נתקוטט בליעל איש אחר שישראל הקבלהי(בשלשלת
 שיטחוה טי היה ולא העם כל בפני בשוק הלחי על והכהו נגרו שכתב רין פסק עניןעל
 ורסקיף גרול עשיר ההוא הבליעל האיש היות מפני זה ענץ על רבר אלע דובר ואיןב'רו
 קרע קטלאנו טברהם ושטו אחר בשם של שהיה ההוא החנות לפנ' הרב ובהיות טארואלם
 עכבר שם וראה בחנות הבשם נכנם ההוא ובלילה זאת על שט.ם שוטו ו4שטר בגריואה
 וקכם הלהב ונתרבה בחנות לו שהיו בניירות ונסבך נאחז והאור לשרפו הנר אליו'ושיב
 כנסיות בתי וכטה נפשתש וטאתים טיהורים בתים אלפים חטשת כטו ונשרפו גר,להשריפה
 שהגיעו ער טישראל נפשות כטה יום בכל טתים והיו בעם הנגף עלה ואח"כ מהרשותוכתי

 ההו4ש ומהיום שהי כטנין מתים שי"ר ההוא ביום שנקברו. שבוע של אן ביום א'()ם,וכם
 ליפירה הש"ה בשנר-ז היה וה וכל הטגפה שנעפרה ער וטתטעט הולך הנגף היהוהלאה
 כטוה עע-ן וחהושין ושטורם טשו"ת חלקיכם ר' חבר ז'ל טוהרי"בל שו-הרב נורעוכבר

 ובע' והר"ן והרא"ש והרטבים הרייף והפוסקים ותום' עיש"י חטורים לשונות וכטהטסכתזת
 הטעיין שידאוה וכטו ועפוכם גרול בפלפול האחרונים הפוסקים ויתר ירוחם רכינוהטר.ם

 . בפפריושם
 אל חיים ה'ר יב בסי' אשכנזי 'חיאל ר' הרב בח"א בספרו שנזנרו הרבנים שט"ואלה

 מסדי'נ5כוון מןק "'ה ע5 עע9 א נ( ; % נן מי י' מתסונ" נמנ*ו ג""ג 1גס ימ סי' ע'מ נ( סמ. לס"(
 נס'ותי מדטן נימי כו מם סג"כ י( . כדנממ1ן ימ" נ"ני סגסיג 5ננ1 סם לסקיס כין ס'* סידוצס ססנס51דונ9

 וונ,י( 1נ"1 5"נ ס" וי"י %מ )מ5ק יס"יס נס,"ת 5י,נ סנו:ית סמסוי%מת סצ:'דס סגנייס סי" ס( .גמ~מפטימי
 מון % '4ממ וממ' ס'י טמ151מ* 111" סדנס 5'סו:צ וננ"5ס סינס סי*"5 ונסו"ת י5" ס" """ סמנ'"טונמ'ת
 . סשנ מ"מ '*ממ ,ע" *' קי"! ו( .כד*ו'
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 בסימג טקנריא חן י9חק ה'ר ובח"ג ס"נ בסיטן רוריש רבני כאסג חיים וה,יפועיל

 נ~
 ובסיש

 וקצמ בזה וכ'91א בכרוסא מעשה היה שנה טשלשים יותר שוהל ללת טוריע ואני נתבק"ב
 כטהיהר ושארי קרובי הטובהק הרב השלם והחכמ להחיר כתכו וטן באותו שהיוסהחכטים

 לסכרמו לרעתו הסכיטו חהם כיסים היו אשר שאלעיקי וחכמי להחמיר כתכ לב ו'י9חק
 וכטיש בנננשת רור ה'ר היה ובזסנו נירושין טהלכות י"נ בפרק טשנה וככסף י' סיטןבטיר להריבל טביא יוסף בית הרב וכן יוסף בית להרב סביא ובח.ר הכלים ולאסור להחטירוכתכו
 טרכר אשר חככם שאותו וקבלתי שכם שכ.כ כ"ח ס'מן חה"ם חלק בתשובות'ו הלו'הר'ש
 ולהיה בנבנשת דור כסה'ר טוכהק ורב כרורו גרול הטופלא חככם הוא ו"ל לב ז' הר"יעטו

 .עיש
 ר' הרב רהיעו סר,וקסר"ם הרב לב ן' טהר"י של מחביריו בשאלת'קי היה ההוא ברורנכ(

 שחברשלשסושו'ת טספריו שנראה וכטו גרול ופסקן וטיבהק נרול רב טדינה רי.שטואל
 טשלשים הכפות קסן ס' הכר ועור טרינה"( ר' טשה ה"ר בנו והרשיסם טירים רן ס'על

 וכטו בו'ניצחהנ( מר'נה רי שמע'ה ה"ר בנו בז נכרו והרשיסו שמואל בן ס' גקראררושים
 תלכמד היה ונם ו"ל טיטאצק טהר"י טהרב תלטיר היה והוא ההוא בספר שם הטע"ןש'ראה
 הנמ טהריבל של חביריו מנדולי שהיה בספריו בעצטו הוא ובט-ש חביב ו' טהר.לטהרב
 ננבד אחר זקן רבות שנ'ם זה ל' ספר בש~"לוניק' בה'ותי והנה , ליטים טטנו 9ע'רהיה
 חייו יכמ היו ז"ל זקנו שהרב זיל הרשד"ם הרב של בנו בן לע טרינה רי שלטה ר'ושטו
 יום שנה ן' בז וכשה,ה עינים בבהי קירא שנה 8' כן היותו ער בזקנה וטשנכנפ שנהפ"ר
  שהיה שאי-שוניקי סנהנ שהוא כטו ההלכה לקרות הנטרא פתח בישיבה 'ושב בהיוחואחר
 היושב לחכם הנט' ונתן עינים בבתי לראות יכול ולא בעצטו הוא ההלכה קורא ישיבהראש
 להם הוצוד לא ושוכ עינים כתי בלי וקרא נטרא פתח ככיתו וכשהלך ההלכה שיקראב9רו
 וכון כח יחליפו ה' וקויי בצריקים בהו רכת,ב טאי לק"ם וזהו פטירתו יום ער שנים ר'כטו
 ב9ד וה קבח-ום ואשתו והרב פעטים כטה בשאלוניקי שם קכרו על לבקר זכיתי הנותבואמ
 לטו ואין חורתיך ל~טוהבי רב שלום לבר זה פסוק קבורתו טפכת של האכן על וכתובוה

 אררבי טחק ר' הרב רהי'נו טהרי"א הרב היו ז"ל טהרשר"ם הרב של )מחביריוטכשול.
 טררושים שלום רברי וס'  משו.ת ריבות רברי ס' וחבר טיסאצאק יוסף טהר"ר תלט,רשהיה
 וע-ם עליו שהעיר וכמו חכמות מינ' ככל וכולל וחסיר פובהק רכ טסאלון מררכי ה'ר8ם

 החכטורע באותם ל~טר היה הנז' שהרב ט' ס" ח.ט חלק בתשובות שכתב ז'לטוש-שרים
 לו היו שלטה ה'ר וזה טסאלון שלטה ה.ר ושטו גרול חכם אח לו והיה ולסבחותלרקחות

 יעקב שארירע ס' חבר מטאל-(ון יעקב היר שמו ה~טחר והבן בחייו ומתו חכטים בניםב'
 ריל וטטררשי טהתלטור רכיכם טאטריכם פי' והוא יעקב תולרוח וס' נחטריכםטררושיכם
 טהרשד"ם של טחביריו ד3כ[ . נרפסו שלא וטאטרים ררושים שאר ועור ועצוכבש גרולבפלפול
 פי' בהמה ירי והם ספרים כטה וחבר בחכמות וכולל ועצום נרול חכם אלמושנינוג( הרבהיה
 התכונוה כחכטת ספר חבר ועוך ספרים ושאר כח וטאטץ לטשה ותפלה סנילות הטשעל
 ספרי בתקי שנרפסו טהם קפת ויש רבים פסקים כתב תם נרפסי( שלא יר טנתיכתוהוא

 . ועצומס( רב אשכנזי הו~וי בניטין ר" הרב היה טהרשך"ם שד( טחכיריו גכםהאחרתים
 אותו טכבד בתשובותיו הלוי יעקב וה.ר ולקפין לראש עליהם שם וקבלוהו הטודיאהיל יהל ואח"כ טובהק רכ היה והוא בשאלוניקי פירטון יוסף ר' הרב היה ההואשברור

 בוטו קדכם ביטי זוכריכם שהיו ואטרו עירנו זקני פי את ושאלחי '? בסי' שם שכ"כמאד

 גקומס' 5קו קודס סייס פמ מממקיו נזטמו 6נ5 מני0 )מנ* ס5ומקי מזמו6 דם'דס ס,'* ע5 סמסנד נחנ*6(
 , סוטמיס סינס ו:ן 56מוטיגמ ס5פמ כזפ1י 2( . נ' מ ועי5 ס,גא מסנ" 1ס61 דעעי 5פי כ341 כמנס1גס נ( ..ס6מק, סדסם סץ6 סמו"5 י' "נ'1 ס1'* 5ט' מדנק ז' מסס ד' נסקזמת ע" יע 1מ61'מס סמ"ו*  ילילימ סיס"זסל""
 י"אד שס1סיס "'( 5"ס )!קמן ס!מ מ"'י ני כממ'ן ,י' ונ! כמנו1 16!ן ס( . *קג"* 956 סי' ס-2 וו*!9 ונן'ד(

 . 5קין וצי ויונ* גס!וניקי6ססנ,ים
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 יוסף כמהיר והקרוש הגרודן הרב השיב אשר אחר בפסק כחוב טצ4שת' והנה כתבכ"ח כס" וגככם הגלילות אלו טנל הד'ן דאתרא טאריה שהיה פירטון 'וסף טה'רר הקדושהרכ

 ולא רבים פמקים וכתכ גרול פסקן היה הרב וזה וכו' שנשאל טה על בזאנטיפירטוגיז"ל
 הרכ דהיינו טוהרשז הרב היה שכתלטיריו והגרול בתלמידים הרבה הורה והרביץנדפסו
 קיס ס'מן שני ובחלק קפ.ב סימן בח'א בתשובותיו בעצמו מהרש"ך וכט"ש הכהן שלמהר'
 שאלוניקי ומשי נא ואתיכ שיויץ עיר הנקרא ש.רון מעיר היה תחלתו מהרשיך שהרבודע
 היה וקחלתו פירטץ טהר"י הרכ שעיר הנראה כפ' ונם כטעלה הן כתורה הן נתנרלושם
 לו-הטפל רוצה ה"וה' לא ני האמות וז.ל מ"ו סיטן ג' בחלק טהרש. כ שכ שירישמעיר
 ש2-( זקנו זלה"ה ורבי מורי הגרול הרב כבוד רשכבי ליקרא לחוש ל' שראו' וכו' זהבענין

 זל'הה אביו החם'ר השלם החכם וכבור הזה הענ.ן לא עליו אשר נר"ו יוסף כהה"ר השלם.החכם
 מולדתיני בארץ ואחוה באהבה יחרשנתגרלנו

 מפרים ג' חבר פהרש"ך והרב וכו' שירון נשר[
 חכמימ בנים ב' לו והיו ה.א רבה כי הגרולה חכטתו סעלת וניכר נורע תשוכות,ו וטעניןששוית6(

 כמו השני ושם הכהן חיים כמה,4 העיר מנרולי פניס ונשוא  וקן השיכם התכם הגרולשם
 כישיבתי חבירי מנרולי היה והא זיל הכהן אברהם כח"ר החסיר והשלם החכם נכבר זקןכן

 . בחברתו 'חר שלטרת'בשאלוניקי
 הלוי לבית )שלמה( משטרי יצחק ה'ר בן הוקן הלוי לבית שלמה ה'ר היה ההוא בזמןנם

 טהר"ש וכם.ש בשאלונ.ק' ונת'ישב פורטונאל טמלכות ספרר הג'רוש בזטו גורש אשרווהו
 שלטו-ה רברי ס' חכר ועור ישעיוה על שחבר שלמה חשק לס' הקרטהו בריש עצמוהלוי

 טהוהלמור וסוניות שו"ת ספ' זה ע2( ונוסף אכות טסכת על ופי' אכות לכ ום'מררושים
 ו"ל הלוי 'פחק ר' הרב בנו ש2(מה חשק ספ' בהקרמת שמם שכהכ וכטו ו"ויותבקושיוה

 . לרפום באו לא והסוגיותומפמקים
 חטש על פי' שעשה יחיי4ש בן רור הרב בן 'חייא בג יסף רן חרב היה ההוא בזטוגם

 יוסף ר" הרב שזה ג( הקבלה שלשלת בעל וכתב בולניאכ( בעיר ונרפסו וכתוכיםמ2ילות
 אורחורהי( חכר הרב שוה שם עור וכתב טלישבונא הוריו כשיצאו אטו במעי ה.ה יהיאן'

 נשרפו מצוה ונר ח"ם ררך 4שלו חכורים ששני שכם נתכ מצוה נר ום' הח"כם ררךומן
 שנוכם עשרה שטירתו ואחר ל.צירה הרצ"ט שנת שנה ט"ה כן הזח הרכ ושנפטרך8ראווה
 של אביו 'חיא בן רור היר שזה ורע הקבלו-ה בשלשלת שם וכט"ש טלישבונא .ספררגרוש מישאי היה 'חיא ז' רור ה"ר ואביו ז.ל קארו יוסך ר' הנאון ע"' ונקכרז לצזפת עצמותיושלחו
 יחיא בן גרליא וה"ר בספרו שם כטבוא' 'ח'א בן יוסף ה"ר בן הוא )וזה( יחי,א יוסףה'ר

 הרב וה שע-ן בנו הוא טמנו רברים קצת העתקתי טמפיו אשר הקכלה שלשלת ס'שחבר
 תורדה ס' לידי בא זה ענין שכתמתי יטים ואחר שם עצמו הוא וכט"ש יחיא בן יוסףדון

 ררך אור תורה שהם  שוכרנו אלו ספרים שלשה שהכר שכתכ כהקרמתו  שם וראיהיאורה(
 וצרות זרים רברים. רנ'ו בשנת שהיה פורטוגאל נרוש מענין שם עור והזכיר מצוה נרחיים
 עוד ונוהב שם הראה שיראוה וכטו בהם קורא לכל מכהילים שהם ה-עות קשותגרולות

 . מפרים כ"א חבר שהוא הקבלה שלשלת בספרו יחיא בן גרליההיר
 שוכויו הרבנים אלו בדטן היה יהורה שארת בם, ו( שהובא טינאצאק שטואל מר הרכנכ(

 יהחיה שאריוה בספ' שם כרמוכח ומהרשזך וטהרי"א וטהרשרם מהריכל והםלעיל
 וכל ום"ג וכיט ט'1 רף ב' חלק מהרי"בל ובתשוכות רכ"ז סימן אדרכי מהר"י בתשובותוגם
 והרמ בוטן וגכם הזה בעולכ:ם ח' ערין שהיה ו"ל קארו מהריי הרב כזטן היו הרכניםאלו

 * . וילחמבי"ט
 וגמ 6ור פרס 1'1 יו1ס נסיץ כ"ס 7( . נ" מ' נ( . ט"ם יס* סוומ6 כתונ ט1סמ מפי6 נ( . נ' %ט 3"61(
 . ע,קי ג"ן מנייו 7' סנסהג' 51י 3*ן 0 . 6נופיו ש1חפ נעמ! מ"ץ 7ניי ק"פ 1תקן '"  ומסקדוויע י""ח נוווג,6 נ7סם ס( . נטמון!ץמן
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58%.1566  בתלטור הן החכטות בכל כולל רב שושן ף רור י' הרב בשאלוניקי היה ההוא בוטןנם

 הישטעאלים רת בסץרי מ'אד בקי היה וגם וכפלוסופיא בתכונה החכמוח שאר בכלהן
 נהור סגי והיה רתם בספרי טטנו ללטור ושופטיהם הישטעאלים חכטי אצלו כאים שהיוער

 היו הישטעאליכם חכטי וגרון(י שכם לרור לקושטנרינ~ש טשאל-ווניקי לו והלך גדולועשיר
 . בקושטנרינא שם ונפטר הנרולה חכמתו מפני מאר- שם אותומכברים

 השייכורש בתשובירש בח"א ספריו בתוך ונזכרו הרשר'ם בזטן שהיו הרבניכם שטותואלה
 אביו והא ל"ב סימן פאררו יוסף היר ל'ב סימן חיון בן גרליא ה'ד וטי"רלטא"ח

 בן שלטה הר' ורי"ג ל.ג סי' ששון שטואל הר' פארדו"( אברהם והר' פאררו יצחק ה'רשל
 ~שרטא טעיר והכהן נסים ה.ר וק"ע ט"ר סי' סאררלווג( אכרהם הר' ט"ג סיטן הוקןחשון
 שמואל בר יעקכ הר' קלעי שמואל הר' אשכנוי הלוי מאיו- בר הלוי בנ,מן הר' ס"וסיטן
 קשטרו יעקב הר' ק"ר סי' עובדיא טשה הר' צ"ר סי' אלטושנינו טשה הר' עזה סי'שטוט

 סאגיס יוסף הר' קארו 'וסף הר' שלוכם אברהם הר' קט"ו סי' אכיי הר' קק 40טטערים
 הר' קלט סימן הוהכ שרביט שמעיה ה"ר צ' סי' חון לבית 'צחק הר' פ"ו סף צפ"תרבני

 ק"ע ס" סכע '9תק בר שטו~של הר' קנ'ח סי' טטאלון טררכי הר' קט"ח סי' צר8תיטתתיא
 סי' אביוב אהרן הר' קע"ח סיטן הכהן יעקב בן רור הר' קפ'ב סי' סוף אררכי יצחקהר'
 ר"ך סיסן המה-'או-ה מגליל יוחנן מאיר הר' רוסו טשה הר( רז סימן פירמוו 'וסף הר'ר'

 י רכ.1 כם'טן רוסו טשה הר עורונזכר
 הפוסקים בספרי טפוורים טהם וקצת נדפסו ולא רבים פסק'ם כתב עובריא ח"ם הרב1 ווה ב' סי' עובריא יעקב בר עובריא ח"ם הר' העה- לאבן הש"כית בתשובות ב'כחלק
 אוטרים ושטעתי ח.ימג( טים וטקור חיים טים באר קטנים ספרים ב' חבר ועור ז"להאחרונים

 ט14 סימן צרפתי שלמה הר' ריבושאל7( חיים חר' בשאלוניקי אותו טיחסים היו הרב לזהבי
 וקע'ט ל.ז ס" לכ ן' יוסף הר' ל.ו ס" חאיון גרייא הר' ליר סיטן אלסושגינו טשההר'
 סי' קן(עי לבית שטואל הר' ופ"ה נ' ס" טט~שלון. טררכי הר' ט4ג סימן הלוי בניטןהר'
 40 ~שש0נז' ב9לאל הר' ניג סיטן ירושלטי אברהכם והר' הלוי טשה בר שטואל הר'ב'
 הר' 8"1 סיטן פולסטארו טנחכם הר' 8"ר סיטן הכהן שטואל והר' פ'רטון 'וסף ה"הס"ז
 שלטוה והר' עובדיא חייכם הר' שכ"ג סיטן סוף והררב"ו קי"ט ק" טטצריכם קשטרו'עקכ  ד1" רט.ר ס" ער היס ורל.ט קי סי' ~טביוב אהרן הר' פ"ח ס4 רוריס מעיר באסןחיים

 בניטן והר' לב ן' יוסף והר' אשכנזי יחיאל ה"ר קכ"ז סיסן אטירילייו '9חק והר'אלטושנינו
 באוילונה0( תורה מרביץ אלבילרה משה הר' ק"ס סי' עורא ן' יהושע הר' קל"ח סימןלוי
 קעיה סים) טטערים טונסונ אכרהם הר' קסיה ס'טן עוזיאל יוסף בר שטואל הף' ק"םסי'

 , רל"ח סימן הלו' שלטה הר' ורל"ח רכ4ו סיטן עטיאם סוכ שס הר'וקע"ו

 סיטן ברוך שלטה והר' קלעי שטואל ה4' טשפט לחשן השייכות כתשוכות שי'ש'וכהלק
 ע'נ סי' צרפתי 'הורוה הר' ט' סי' טטאלון טררכי והר' אררבי יצחק הר' כ"ט'

 מעיר ארבארו אליהו ה"ר 9'ה סימן חכים בן הלוי שמואל ה"ר ע"ו סי' אשכנוי בצלאלה"ר
 יעקב הר' ובנו ט'טאצאק וטואך( הר' קם"א סי' נחמאם ז' רור הר' קי'א סי'~שסקופיא
 והר' חכים ן' הלוי שטואל והיר לב ן' יוסף והר' ט'טאצאק יוסף הר' ריג סי'טיטאצאק
 אברהכם ה-ר רכ"ו סי' עובדיה חיים והר' סואלוו אברדחם הר; רביד סי' ירושלמיאברהם

 יעקכ הר' ור"ם ר'ם סי' ארוייוי( בן טוב 'ום והר' יעיש טוב יום הר' של אכיו והוא יעישן'
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 רס'ה סיטן טיו7(י מרדכי והר' באסאן יעקב בר ח"ם והף אלפואל חייכ[ והר'ררדב, ש 40 נחמיאש ן דוד והי4 הלוי לבית שלמה והר' טיטאצאק שמואל הר' בןטיטאצאק
 שלמו-ק ד' הרב של זקנו והוא רע.ז בם.' שיגוביא ד' כהשה הר' בן שיגוב'א די עסףוהל4
 הר' רצ"ז סיטן קלע' לבית שמואון הר' ישיניכם שפתי דובב ספ' וחבר ~שטו אביאלגאוי
 הר' של אביו הוא הרב וזה רל מהרי"בל טהרב תלמיד היה והוא רצ"ט ס" יקר 1'חנניא
 סידאלוו אברהם והר' אשכנוי הלוי מאיר בר בנימן והר' לב ר 'וסף הר' נר'1 יקר ן' טוב'ום
 אביוב אהרן ה"ר ת-א סימן אלכישנינו כהשה ה'ר ות' שצ"ט סיטן פירטון 'וסף הר' ס"הס"
 טקזשטנד'נ~4 היה הוה ווקרב תיט סיטן אשכנזי 'פה שטואל הר' ותס"ב ותנ*ט תניאסי'
 מדרש כל על שי' תואף יפה וספר ירושלמי מתלטור הנדות כל על מראה שה ספ'וחבר
 בלבר*( ויקר'א וס' שטווה וס' בראש'ת ס' רק טטנו נדפס לא עתה ועד מגלוח וחטשרבה
 נדיסו של~4 משו.ת ס' עוד שחבר אופריכם ושמעתי מררושים עיניים יפה ספ' חבףוגס

 . נ( יפה ב"ד ההוא הכפר שםוקרא
  ימייואלה

 רן ס'ן הרדלז אררב' מהר"' מהרב ריבות דבר' בס' הובאו אשר הרבניכם
 יוסף הר' טקומווק ושאר ק"ל ס" עוכדי~ש חייכם הר' ס' סי' צונצין ,הושעהר'
 ס'מן סבע יצחק בכ"ר סבע שטואל הר' קצ.ו ס" לב ן' 'וסף הר' קיץ ס'טן רבוטיטא9אק

 יעקב הר' ושכיו רי.ו ס.מן סטאלןן מרדכי הר' ושכ.ט רי"ז ס,מן סדינה די שטואל ה4רס'
 נדליא הר' רפ"ח ס'מן אלרוייא"( בו טוב יום הרן שכ"ו סימן הלוי לכית שלטה והריטא"טצק
 ס'מן ~4כסבאן שלמה והרי אלשן משה והר' בירב 'עקמ ה"ר 9פ.ת רכני רצ"א סייחאיון
 סאייטצק טהר"י מתלטידי נם ז"ל בירב טהריי הגדול הרב של בנו בן שזהו ונראהשסש
 מוכת וכן התה-והד( על ררושים והו~ש אל חנתומות ס' שתכר אלרו"ו ז' יצחק הר'היה

 י ספרו הקרמתבדברי
 והי"ם הרשד"ם סתשובות'ו כה"א טהרשיך הרב בספרי הוכאו אשר הרבניכם שטותואלה

 הר' מקוסורש ושאר ד' ס'מן הרשד"ם א' -ם" טארטא ברו שלטה והר.מאטאלון
 נחמיאש ן' דור הר' לב סי' פאראנ" טוכ יום הר' טקוטות ושאר כ"ב סי' מטאלונמררכ'
 תנחומות ספר חבר אשר וזהו ק"ד ס" ארויו בן '9חק הר' ק"ג ס" יוחנן מאיר הר' ניאסימן
 מהרש"ך של רבו והוא קפ"ב סי' פירמון יוסף דו* קייד סי' נהור סגי ברורו אשר הראל

 פרחיא בר הכהן שמואל הר' וניד נ-ב דף טרודיש באסאן חיים הרן ר"כ דף קארובךציי
 מחכמת יוסף שארית ס' על חדושין קצת שהוסיף הכהן רניאל הי' של אחיו והואהכהן
 ראשונים הגוריונים הכהנים ממשפחת שהוא דבריו בסוף שם וכתכ הספר בסוף נוכרהעבהי
 אביו הוא שמואל הר' ווה הכהן גוריון בן יוסף מכהצפחת שהוא ר"ל  שבקדושה רברלכל

 * שאלוניק' מרבני שהוא הכהן חסדאי הר'של

 פ'א ס" אלפארג"' בן טוב יום כר '9חק הר' מ' סי' שאב' דוד בר שמעין הו'יו סקוטות ושאל יב סיסן הרשד"ם דמ סי' סטצרים סונסוו אברהם הרב סתשוכותיו ללק
 יוסף הר' ~י'ח ס.טן פורטון 'וסף הר' בן פורמוןס( 9דיק הר' 9'ה סי' מסופיא אלבו 'עסףר41
 מהרהזה של רבו פורמון יוסף ר' הרב קט"ד ס" עוזיאל יוסף והר' שננ'י ן' מאיר רי'קל"ה ס" עיזיאל שמואל הר' ק.כ ס" אב'וב אהרן הר' ק'"1 ס" 'ומף עצטות ס' בעל עזיאבן
 ש בנו מד'נה רי כהצה והר' עהיאל יהורה הר' קעוג סי' בנבנשתו( והורה הר' ק"םסי'

 נ' סי' אתרון קונטריס מוטאל אכרהם הר' ור"ה  ר.ד סי'  בוונמון הר-א קצ"ה ס"הרשד"ם
 שמואל הר' אסקופיא בעיר תורה טרביץ היה והוא ט' ס" אחרון קונטריס ארברו אליהוה41
 , כ' ס'סן אחרון קונטהים שמואל בני ס' בעלחאיון
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פ1, ,0פא
 יעקכ כר הר"צחק טקוטות ושאר כ' ס" טונסע אברהם הר' א'"( בסיטן יח"א, 41 דור והר4 הזקן הלוי לבית שלטה והר4 שושן ף רור הרן טרשטכותיו שי'שיכחלק
 פיהמון יוסף הר' טקיטות ושאר '"ח סי' נחטיאם ף דוד ה"ר טיו סי' ה-רב"ו '.ב ס"טוונ'
 מעיר עגחם טשה הר' ט"ו סי' עזרא ף 'וסף הר' ט"ו סי' פט-םון טהר.י הרב של כנרבן

 טצר קרובי היה והוא ט-ז בסי' הטלרנ( מאת פרם לו והיה טובהק ורופא נרול חכםכהריא
 בון אברהם הר' תוכחות קצת וחבר גדול פייטן והיה חןג( לוית בעל של חתנו :שההץאםי
 יוסף הו*- ע"א ס" אליאש בניטן ה.' טצרים טרכני והם ס'ה ס" נאב'"ן שלטה והר'ריאה
 הר4 ק"כ ס" ארכרו אליהו הר' עיה ס" דיאה ב:ן אכרהכם הר' ה1ט ע"נ סי' עזראף

 ר:לטוד בחברת 'שיבה ראש היה ההכם וב,טים פיה ס" הוקן ח-בי כוורי רל קלעיטח-בי
 . בתלמידים .חורה טרביץ שהיה ברזלי 'הגשע הר' החם'ך החכ' בשאלוניקיחורה
 רן טההב אלטיד והיה קלעי לביח שטואל ר' הרב הטוריאה בנליל היה ההוא בדורנם

 מבר הרב וזה זאב בנ'טן ס' בעל טתתיא בן בניטן הרב של חתנו והיו( ו'ל הכהןדוד
 . טשו'ת שכץאל ,א2פטיס'
 טתת'ה כר שלמה והרן רח12 טנחם הרן בספרו והוכאו כוטנו שהיו דיכנים שטות1ז4כה

 טקוטח: ושאר לנ סי' טטאלון והר"מ והרשר"ס פ.רטון יוסף הר' טקוטות ושאד א'ס"
 סיטן לב ן' יוסף הר' כיט סי' צרפתי ציון ]בן[ והר' טפדאוה טהר.ם בן 'הודה שטואל י4הרב
  דון טקוטות ושאר ל-ה סיטן אלטושנינו טשה והר' אררבי יצחק הר' טקוטות ושארלא

 שרביט ישעיא7( הרי ס' סי' נחטיאם יעקב הר' טקוטות ושאר לץ ס4 קרובו קלעישטואל
 סץ ס'טן זם'רא ה דור ס.ה ס" אלחדב ז' טנחס הר' פילסטרו טנחם הר' טוביא דוד הו*הוהב
 אע-,בץ בן הלוי שלטה ה"ר אבסבן שלטה הר' ארחא:( 'צחק הר' טטרנ4ש טשה614
 הה1"8 שברח- עפ.ת רבני וש4שר בירב טהר"י של נכרו בירב יעקב הר' נאלאנטי טשההר'
 פ".ב סיטן הלוי שטואל והר' טאייטצק 'וסף הר' ע.ט ס4 אלסושנינו שטאל הר' עינס"
 והרב טקוטורש ושאר צ"א ס4 שטהיא בר 'עקכ הר' טקיטות ושאר צ' ס" חנין כה2ההרן
 סיבע אלעלוזע 'עקב הר' ע"ש נ' סי' בתשובותיו כם"ש הלוי יעקכ ר'ן ז:רכ של זקנו היההזה
 חיום הר' הרשרם אשכנוי הלוי בניטן הר' אלטושניני שטואל הר' טפרואה טאיר רוןצ'ה

 קאריאון 'צחק הר' ק,ג מי' טאיר ח"א הר' קזו ס" ירושלטי אברהם הר' ק' ס,טןעובריא
 , . קכ'וסי'

 יהיאל הרכ כן אשכנזי לוריא שלטה ר' הרב דהיינו רש.ל באשכנז היה ההוא בדודנם
 טסכתו,ש קצת טלבר טסכתות עשר חשעה על הנהות שלטה חכטת סץ שחבראשכנזי

 והו"8 שלטה עטרת ס' חבר ח1וד טשו-תי( שלטה ים ס' עור וחבר אחר בקובץ שישאמרות
 ח2כם שטיין איואק ר' הרכ רברי עם וטתוכח הסם"נ ע: פי' ונם רורא שערי ס' עלפ6

 . שלטה עטודי נקרא ההואהספר
 וקרא גדול ספר עוד וחבר הטפה בעל טקראקא איסרלם טשה ר' הרב היה ההואנם.בוטן
 טהר'י הרב אל וטשיב שואל והיה שרת ס' עור ותכר נרפסי( ולא סשה ררכישטו
 וגכם ום"ח ט"ז סיטן עצטו המפה בעל בתשובורע כדטזכח טרבו השו11ל כתלטיד ז"לקארו
 בסימן ח( רש'ל הרב אל וגכם אחרים וטקוטות ע"א טיח בם,טן טפראוה ם טהר הרבאל

 * אחרים וטקוטות ףה'
 היה והו"8 אטליא טנלילות ביניוינטו איש יקות'אל בר עטנואל 41 הרב היה ההא ברורנם

 טדקדק והיה עזוז יקותיאל הטכונה יקות'אל כה'ר חם.כ טרסי אטי אבי זקני שלאביו

 1קמן ש' נ( . נמגנסי* ייה נמסל":ן :ס נמ': 'יס נכ! סלמ'מ ע:יס ג( . :ג"7 ממנמ ס'6 מ מ:וגה"(
 מ7ויס "5" :ן"ת "'נו ס!מ0 :! 'ס :ם' '7וע י( . :מו"ן נמ:מט' נ"ס ע7:ס ס( . ב5"ן :מי'ס ז( .גסומן
 ת'" 0'נ'דססג:ס"נ  ו:ני יתיז ,מ:ונומיו !ש7 ומ*נממשס

 למיק מסנ' י:"! ס,'ת י"ס !" סהממנן !ומי ,קלונ !"נ ט'
 נן מ,מר מ"'י ר' סס "61 ט( . נ' ונ"י :!"כ וע" מ( . נמדיג רונ, נ7סס כני וס ,מננו ע7 0 .0מקומומ
 . :י"מ סנמ מנע,נס מזסום :5:מס 1( . יג'נ 4מונ7"ט,ל לי מגן )נ" נכע5' גן סק 'עקנ ש'*עייס



 אררבי ומהריי וטהרשרעם טהריבל הרבנים היו ובוטנו ורעת טעםבטוב
 וטהרשי

 ומדו'ש
 שאלוניקיז"להה יםני אכרהם,יצחקי וטה.רר מטאלין וטהר.ם אלטושנינו וטהר"ם הזקןהלו'

 5סקים ראיתי הכותב ואני ופסקן גרול בץ' הסשרים כ5 ראש טתא סופר היה יבחקי1מהר.א
 התלטורים ובכלל ארום בערי התלטור נשרף ףל וקני טורי הרב וה של ובוטנו ירו סכת'בתשלו

 נכם בטקוטו ע"ש חן לוית ס' בספרו ו"ל הוא כתב כאשר שלו התלטור גנו נשרףשנשמ184
 של ההוא בומן וגם בוטנו שהיה התלטור שריפת ענ'ן הוכיר ש"ג ס" ח.ט בחלקמהרשד'ם
 יהורה לחם הספר ושם אבות טן פי' שחבר הספרדי ידטה יהזדה הר' ה,ה התלטורשריפת
 ונט והטשנ'ות אלפס' הרב ונם יעקכ והעין התלטור שרשת ענין כתב ספרו בהקרמתושט

בתי
 טלכורם שנורת שם עור וכתב ספרים ת"ק אלף שהיו ספריו כל  שרפו התלטור ספרי

 בשנת היה ספרים ו'תר התלטור לשרוף ברניעיאה גזרו וגם ארומ טלכות בכל שמרורומי
 . בספרו"( ע"ש טאר %' שד" הטר כי וסיטן לפ-קשי"ד

 תודוה וטרביץ גרול חכט קונטברי~ילנ( אברהם ר' הרב בשאלונ'קי היה ההוא בוטןנבם
 קהל בתקי תח-ה חלטור בחברת בשכהי שבת מירי רורש והיה גרול וררשןבתלם'דים

 שנשרף קונטבריאל אברהם טה"ר הקרוש של נכרו היה וה~א אמי אם זקנתי אב, והואטץל
 בספר אלטושמנו הרכם כם",2 אר[טושנינו שטעע ר' הרב עכם יחר בארגון ה' קרושעל
 . כחמאטץ-

 נפלאים לוסורות וטגלח 1"ל אליהו לו ננלה שהיה ו"ל אשננוי לוריא יצחק כמה'ררי האלהי הטקובל הקרוש הרב בצפ'ת היו אליהם וסס:כים שוכרנו האלו הרבנים יזמוקרכ
 כתובים ה"ה הקכלה ע'ר התפלות פי' וגם קקכלה בחכמת ודרושים מפרים וחכר ע'לאוןורדן
 7(1 ושהיה קוררווירו מה~ם הרב עם 7[טר הקכלה שבחכטת אוטרים ושטעת' ירכתיבת
 תלטיר שהיה אוטריםג( ויש טהררלו תלטיד היה התלמור בחכטת אבל חבר תלטירכמו
 טהר"ר יר טכתיברם אחר פסק בירי נמצא שהד' כן לומר ,תכן ולא אשכנוי בצלאלהרב
 לוריא 'צחק הרב והם אשכנזים רבניכם ג' אחד פסק לו שכתבו שם ובתכ שונצ'נויר,ושע
 היו ששלשתנבם משטע וטשנבם אשכנוי קשטילאץ שמעון והר' אשכנוי בצלאל והר'אשכנוי
 היה רהלמיריו ומגרולי גרולים חכמיכם תלטירים כטה והעטיד ו"ל הרדב"ו תלטיריחבירים
 והיה התפילין סופר הטאל 'וסף כטה.ר החכם בן .ו.ל ~יטאלל( ח"ם ר' רה"נו ז'למהר"חו
 ומפה-סם 'רוע שהוא כמו ובטבילה גרולה ובכ.נה ובטהרה בקרושה תפילין וכותב נעבהקסופר
 יוו-זר יקרים ולפיכך'דטיהן הכם קרושה בחוקת ל'ל ויטאל טהר"' מכתיברם שהתפילין'לכל

 קלבריש רב תפייין אותו וקורין 'תירה קדושה בהם תוהנים סופרים שאר של תפיליןסשאר
 טפאנו הרש"ע ט"ש לך והרי ישראל בארץ לרור ובאו קלברי'אה טגלילות אבותיו שהיומפני

 יוסף כהר' הטוטחה שעשה בתפילין פעטים כטה וברקת' שראיתי וטה ל"ח סי'בתשובות'1
 בשאר אחרים סופר,ם ושעשו בצפת חב"1 בר בי של אב'הן ו"ל הקאלבי"רסי ריריעס(ויטאל
 תפילייהו ואתטחי גכרא דאתטח' ל~מ' 'ספיקו כהוגן וטצאתיכם הטפ4-סמות הישיבווהערי

 חיים ר' הרב טטנו שיצא וכה ויטאל יוסף והר' לכ החן את ליתן עתיד עליהםוהמערער
 וגב:ם ז"ל אשכנוי לוריא יצחק טה"רר רבו לחכטת קרובה היתה והכמתו גרול טקובל1'טאל
 באר ס' בהקרטת כרטוכח סרוע 'שראל הרב היו הנף לוריא יצחק הר' של תלמיד'וטנרול'
 יד' על במצריכם שנהרג טבול יעקב כה"ר השר הגכיר של אביו טבול עסף הר' ונםשבע
 טסעור וה"ר טופלג ועשיר טקובל חכם טשעה 'הורה ה"ר היה טתלטיריו נם מצרים שלהשר
 שיאפו שברם שטיררם ענין על ע"ש בכל העכם את סורו שהיה הלוי אברהם והרןאוולאי
 נגארה טשה והר' ברוכים הרב אותו קה-ימ והיו השבת את לחלל יבואו ולא טבע"יויבשלו

 ע'5 ד( . י.7 ג' מ"* סס"ג עי' ג( . קס" מ"ע נ,נן עי' ב( . ק5'נ מ'ס כ'מ ועו' ונו'י *' קי"1 ס'ק ועו,6(
 . סמכונס י"ן ש . *'מינ



טא
אא
 אליוזר הו" של אביו א,רחא יצחק והרן ישראל זמירות בע2-[ נג~רה 'שרגל הר' שלאביו
 נמשן משחק ור,ר' הכהן טשה והר' הכהן יצחק והר' תבון עסף והר' ימה משה והר'ארחא
 2תיטחוץ עשה ונכם ז"ל 'ונה רבימ שר[ היראה ספר ופירש אשטורות ר4יש ספרשעשה
 שהיו רבגזנם  שאר ונם פ-נ סיסן בח"א הטכ'?ט הרכ כתשובוש ננרין הר"ם זנוכראחרוח
 כתג5ש ושאר ספרים כתבו הנזכהים החכטים אלו וכל שטוחם לנו נודעו שלא ההואבדור
 שרח הם וכלם ובתיבוחיתכם טטפר,הם קצת. ראיתי הכות: ואני הקבר[ה בחכטתאחרות
 טארוכפ'ש ונראיפ מזים סעשיות כטה לעשות הפליא ז"להה האר"י והרב ועטוקיסגפלאים
 חיל"ב6( בקגרז במבפמ 2עיכם ל-ח בן לבזע ונפטר הנו' הרב של טספור יד כתובתבס'

 זקנעם טפ' בש4שלתיק' שטעתי נך הבעת- חובח עליו ח"ל על,1 40 הוקנים ונחנוליצירה
 . נפש נוח.טקובלים

 ראשהומ ס' ו2חכר וידאש ייי 4שליה ה"ר. וקדוש החסיד היה קודתירו הר'ם טתלטידיגב(
 כהונה טתנות בעל 4ששכנזי הכהן נפתלי יששכר הרכ אצל בחכרון קכור והואחכטה

 המה טדרש כסוף כהונה טתנות געל שכ"כ אחד בזטן היו שניהם הנראה וכפי וה בצרוה
 נלאנטי הרבאכרהם היה קורדווירו הל'מ טתלמידי וגם ליצירה השד"ם בשנת חבורושהשלים

 איכה טנילח על סני' נג'דימ קול הנקרא בוכימ קול ס' שהכר נלאנטי טרדב'בר
 נכם ליצירה השט.ט כשנרז נרשון יצהק וטה.רר טפאנו עור'4ש טנחם הרברם ע.יונדפס ע"דו:קבלה"

 נר~ה כקדושה חפילין וכת(ב גדול חכם רוט' טשה הר' היה קוררווירו טשה הר'טתלטירי
 טך.כש הגהותעל שעשה טשעלוניקי נדיליא טשה בר גריליא 'הורה הר' היה ההוא בדורוכן

 יי(' . ליצירה הרשין כשנת. ונדפסרכה
 גתשובותיו כדטוכמ בפילפול טוכהק נדול רב אשכנוי בצלאל ר' הרב כטצרים היה ההוא כרורנם

 וכאותו א' סי' בתשו' וכ"ב קוריאל די ישראל טה'רר חלטיד היה ונם טהרדב"ז תלירוהיה
 כצלאל והי' קוריאל די ישר4יל והר' וע"ל וטרה אבי בן רוד טהר.ר רבותי שני הנורא?:קכוץ
 והאש בטצרים ז'ל' סכנדר' אכרהם הרכ בישיבת בלטרי כווכת( ט' על ישכחב הש.טהמאיתי. הכור:כ ואני רביכם ומפרים הנטרא ער[ שטותנ( חכר נם כנזדע שו.ת ספר שחבר12לבר
 2א ת1"בב כירושליכבם בהיותי גם ועצום נרול בפלפול רבה טררש קובץ כטו נרולה2מטדה
 וטהרות קדשים בס' ובפרטום ידו טכת'כת טעה כלו והיה ויניציאה טרפוס שלו חלטודלידי
 לח אצלי ידועה סבה וטפני אותו לקנות זחשברזי ידו טנתיכת לפה 8ה טל4י הנליוןוכל

 עצכה בונעת' ולכר תוסצב ירושלים העיר תבירי גרולי בין וסדני6 ריב לחרחר שלאקניתיו
 .טלקנותו

 סיטן טיודיש באסן חייכמ הר' בזטנו שהיו תשובותיו גתיך שהובאו הרבנים שטוח141לדז
 נהטמד( שטעון בר נחטני עווו חיים ר' .הרב כ"ה סף הרשר'ם כ:ר כו4 הכהן אברהםימי' טונסע אברהם הר' כ"ג ס" סאלש אברהם הר' ח' ס" כפוסי חיים והר' הרשד"םזן

 הרכ שם ונפטר דירתו שם וקבע קברוסה טטצרם הלן נחטני שוו הרב שזה ודע כ"וס"

 ל'ו ס" אשכנוי שטעע הר' ל-ב סי' לב ן' יוסף ר' הרב וליז כ"ח ס" סוף אלשק- טשהי
 שהיה קשטיל4יץ 4שבינדחי הרב של אביו 4ששכנוי קשטילאץ שטעון ר' הרב שזהוונראה
 שכרגון הרב שי[ יר טכתיבת טפסקיכם ספר ראותי ואני ב6צרים ורב וטקובל חסימכם

 . אחרים וחדושין שו"ת הרבה והיוקשטילאץ
 ספ' שעשרה ו"ל קשטרו יעקב רן הרב דהיינו ז'ל נוהרי.קש בטצרים הימ ההוא בזטזגמ(

 וקראו הטפה בעל טקראקה איסרלס הר"ם י2עשה ע"ר ערוך שלחן על הגהותטחדוש'ן
 אהרשי ס' וקראו רכים פסקים יד טכת'בת ותשוכות שאלות ספ' לכ וכתב לחם ערךספר
 ו-ץלך קשטרו 'עקב ר' שהרב וקנים טפי ושטעתי בטצריכממ( ומפורסכם שנמ-ע כטו'עקב

 4נן עי' ג( . 1"ס *' ח"6 סס"ג עו' הואי ע1 יקי יימ ס' וגס ג( . :1"כ 4ג ס' 2מכ לץ ל ח"" וגסס"נ*(

 סת"ג ש' ס( . נמממ סמעין י' ג1"." עווו חומס סס נמ:ונמ ד( , נ"ח 6טען"ט,ר)וי
 ח""

 . ס'ס ר'



 כבוד לו והרב.עשה ףל קארו סהר'י בבית ונתאכמן הפדיקים קכרות ע5 5כקר חוכיבמ
 . שם ונפטרנדול
 גדול פסקן יל טונסע אכרהם ר' הרב בם9רים*( היה קשטרו טהריי של ההא בומןנכ!

 של,ו ררושים טקפת אחד ספ' דאית' הכותב ואנ'  ודרושים ושטות רבים פסקיםוכתב
 טהקי סתר היה וגמ האווונים בספרי כתובים באו טפסקיו וקפת יד טכתיבת כחוביםוהם
 כתיבה והיא טפרים 8ה היו מהם ויש ירו טכתיבת תורות ספרי כסה וכתב ה' תורתגסש'
 בכתיבתו מאד טשבחו ר"ה . סוע מתשיביתיו  שנ' בס' ז"ל טהרשיך הרב וכ"כ וטשוכחתנאה

 אינרק כתיבתי כי רואווק תורחך כבוד עיני כ' ויען שם וכיכ טאד ומשוכחת '8השהיתה
 טכתב שבא האופן וכיושרעל ככיוון )פסק'( פסקי. לכתוב לכוין אוכל וע(א ום'ופהמסולמלת
 רקרב תלטיד שהיה אוטר,ם ושטעתי עיש וכו' ואנשיכם אלהים הטשטח כ:ת שלוהפסק
 . שם ונשטר לקושטנדינא טטפרים טונסון אכרהם הרכ הלך כך ואחר ו"ל אשמנז'בפלאל
 והו4 גאביוע כףאיר והו4 כפוסי חיים והו4 דטוה' טשה הר' בטפרים היה ההוא ברורנם

 ודייניזושמעתי נדולים חכטים אלטל טשה והי' קאני"ני בניטן והר' טנזלאגוא'אליעור
 וגבור חסו- חכ' בירב אהת הר' וגם רופא חי.א טה"ר תלטיד היה קאניינ' בניטן הר4כי

 בנו בירב אברהכם הו" בן בירב יעקב הו" של בנו היה והוא ול(וטדיה ההור' ירימחויק
 . ז"ל בירכ טהר"י הרבשל
 והר*ם קארו טהליי של טובהק תלטיד והיה אלש'ך טשה ר' הרב ב2'פת היה ההואמזמן
 תורו-מ הכ"ר כל על ופירושים דרושיכם ועשה נדול ודרשן טיבהק רב ה'ה אלשיך'

 . והשובות ש~ילות ספר וחבר גדול פסקן והיה וכתוביםנביאים
 ח"כם הר4 ג' סי' יעיש ו' אברהכם הר' תשובות,ו בם' שהוכאו הרבנים שם,ת הםמחלרק

 נההנה נ"מהרבשטואלדי סיסן ויטאל רור פירטע'והר' יוסף הר' נק בסיטן פ.סו יוסףהרן גלאנמי בהמה חו4 קוריאל רי כהמה הר' רון ז' 'הושע הר' נבארו דוד הר' סאג'ס שלטהדי4 בירב יעקכ הו4 אבסבאן שלסה ה"ר נאליקו אלישע ה.ר חיים בן טשה הר'החבר
 . קזג סיטן טאווסנ( יששכר בר יעקבוהר
 כלי וספ' ראשוניכם נביאים על יקר כלי וספ' התורה על חטדה כלי ספ' ספריםי מ וחבר וררשן גדורן חככם ו'ל לאנייאדו שקואר( רן הרב חלב בעיר היה ההואמכומל

 לאנ"ארו אברהם הר' ושטו חלב בע'ר שם ודיין גדול חכם בן לו והיה בלבד ישעיה עלפו
 .ללג(
 ס8ר ועשוה ופסקן ומקובל טובהק רב גלאנטי טשה הר' ת"ו בעפ"ת היה ההוא בדורנם

 שחבר וטלבד ויל קארו טהר'י ו-הרב וקלטיד שה,ה טתשובווקיו7( הנראה יכפישרמ
 . תשובותיו עם שם ונדפסו התלטוד על שטות עשה גם  שו"תספר
 גכרשל אברהם הף עטיאה טוב שם הר' בוטנו שהיו בספרו שהובאו הרבנים שטותאלה

 כן שלמה ודי' נבארו דוד הל' אבסכאן שלטה הר' נ.ב ס" עהלון טוב יוםהר'
 קכ"ר סי, טחברין הנרבתי שלטה הר' ס"ו סי' טטראני טשה הר' ס"ה ס" סאנים טשההר'
 חכם'ם בנים ג' לו היו גלאנט' וטהרים בירושלים שגפטר הנרבוני מטח הר' של אביווהוא
 קוא שחדש שטות של חדושין כטה שם ויש הנ" ס' ששדפים 'דידיה הר' האי שםגרולים
 שאינו גר' גלאנט' אברהם הר' הוא הב' הבן ושם . משו'ת ח"ב לאביו עור שיש שםוכתב
 היו ההוא ברור נם . גלאנ*י יונתן דוב הוא הנ' והבן . בוכימס( קול ס' שחברר,וא
 ער( וחדושין טשףת היש טעשה ס' וחבר ופסקן טובהק רב רופאי( חייא ו4 הרבבפפרת

- - . -

 גס ע* ד( . ע"ן נ"פ 1,נן ש' נ( מ1"*. מ"ו 5י*"ג נפ'ע מק ש' נ( ; כ' מי' מינ 5מר"?ן וני'מו"ע*(
 ען..שמו5וג," 0 4'5"ט. חץ* מס'נ עי' מ( עמ4ד.מ"

 ) . מ"פ מ:ע גממר ינר,ו ו5מי מ" ד'
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 את וטוהיר התנוקות את טל והיה צפ"ת סביבות של בכפרים טחור והיה נרול וחסירחכם
 ובטצותיו השי'ת בעבורת וטרריככם הכפרים בני את וטלטר וטבילתן נרתן ענין עלהנשים
 הרכ ברטשק היה ההוא בזטן נ3[ . ההוא ברור הוו הרבנים אלו כל נאליקו אד['שעוהר'
 טכתיברה היוכם והנכם הקבלה בחכטרש ספריכם חבר והוא ו"ל טהר(חוד( הטקובר[י"רב ומם בירב טהר'י רוב של בתו בן והוא וריין ומוסמך סובהק רנ 4"טאלעי'4וג( 'עקכר'
 ףל הרב אביו כי נר"ו ושאל שטואל כטהיר הרב השלם החכם בנו ואזל נרפסו שלאירו

 בחלום תש'ל שנהס( ע"ז חייו 'טי והיו ויל אלשיך טשה טהרב תלטיר היה התלטורבחכטת
 הה~ם ביטים ונם ליצירה הש"פ שנת אייר ר'ח ביום ברמשק שם ונפטר טלחתוורטשק
 וטקובל ורופא בשנים טופלנ זקן והיה טקושטנרינא שבא פאנסיר' אפרים הר' ברכחשקהיה
 וטכלל וה אצל זה פאנסיר' אפרים והר' 'ו"ל טהר"חו הרב ברטשק שם קבורים והםומסיר
 חד[ב סעיר שהיה ז'ל ו( הכוהן ח"כם ר' הרב היה ו'ל טהרח'ו הרב שע( ההיאהחבה-ה
 שלהן על פירוש וטהם הקבלה בחכטת ספרים וחבר ףל טהרח4ו הרב תלטיר טקובלוהיה
 והלך חכם תורת שטו וקרא התורה על ררושים גרול ספר חבר ועור הקבלה רדך עלערוך

 נהו4 החכם היה חבורה באותה וגם שם ונפטר לליוהיני בא כך אחר והרפיסם1וימציאה

 ים'כם קצת שם רשב שאלוניקי לעיר החנם וה בא נערותי ובים' וטקכל חסיר טצרייפת
 הכותב אני ה"תי ואו הקבלה ספרי ובשאר הווהר בספר עטו ללטור וניתי היטים אותםוכל
 טרבו וקבל שלטר. טטה הקבלה בחכטת חרושין קצת מטנו ולטרתי שנימו( יח או י'זכבן

 . ילטהרח"1
 טובהק רב ח"ם ן' אליהו ר' טה"רב רהיינו טהרא"נח הרב בקושטנרינא ה'ה ההואדנכרדר

 אחרים פסקיס כתב ועור כתובות טסכת על נרולה ושטה שו'ת ספר וחברופסקן
 כהרח' טהרא פסקיכם שכם ויש עמוקיכם מ'ם ההוא הספר ושם שנימח( קצת והונרפסו
 בפי ההוא הספר שם ונקרא התורה על נחטרים טררושים ס' עור וחבר טטהראנ"חופסקים

 טסררין שוהיו חבירו והיה פילוסוף אליהו הי בוטנו וגם אליהוס( רבי תנא ס'דקררשנים
 . עדו רף שטחה טהרב הגט'ן שסות בספר ככתוב יחר שניהםגטין
 הרן ב' ס" הרשך'ם בספיי ביץנם,,שהיבאו שהיי היבנים שמתואלה

 ,שמואי
 סיש ,פה

 וקר4ש בראשית ס' על ררושים ס' חכר הרב ווה ל"ח ס" אגוון טנחכם הףנ'
 י  בי' סי' אשכנז' בנימן בף טנחכם הף' ונ"ב לח ס" באסן ח"ם הר' אנווים של נלשטו
 ניא 40 נחם'4שש ן' הרריאל בן אל4ור רו' ט'נ ס" הלו' 4שליעור בר טשולם משההר'
 פא'ר הף החכסים כוסנו ח'1 עור סשולם ן' רוד להרכ טכי4, נ"ח ס" עטוקים ט'םובס'

 סס"ג "י נ( . ו' מ' ח"6 סס"ג וען' 6וחגס ,' .ס5ימ6ן י' ס,6 נ( . נוי7'1י6ס שזד סנע מסם מתסעוש, "5ק6(
 . סס ילכמלנ ש . י'י ח' ח.6 וסלע נ' מ' 3"5 י( . ו' סגיס ";"ח ~טעי"סוי 1וי ו1וגן ע"דח""י'

 *"5 י( . ס' "נסס "' מ'י 543 ס,"י סגן וס סיס א'כ 1( . א' י' נ' ס' 5ח;מיס א3ד כיס ח' ח.6 ססיג 3י,1(
 ספד. 6מח ס' א" %"ס כוימ""1 גיסס ס( . י' סגקס *'645



ש
ח~  וכמש שולם חיש והרן יפה שמואל, הי4 בן יפה יוסף והר4 שונפין שטאל והר' שאנג"ך

 שם יל להרש"ך ראימי .שאח"כ אלא יא פיטן נתשובותץ שט"ש ודע תואר 'פה ס'בריש
 סרייר הכ~לל הרב מורי חתימת וגם זע השד4ם הגרול הרכ תשובת שם שהביא ל"אבם4
 הרכר מטז*שלון.ואין מהרשם ש5 רתלכהדו שהיה נראה אלה שטרבריו ו"ל מט4שלוןמררכי
 וריא יל ששון אהרת טדירר מדוב פסק הוח 4ל4 מטהראנ"ח אינו ההוא הפסק שר4ייכן

 דהיינו הרם,ג איטליא גגלילות היה ההוא בדה- ננם בספרו"(. עזש קפ'ר בסימןבתשובותיו
 תורה גרול עשיר והיה עמנואלכ( כגהכם הצ* עור ונקרא מפאנו עוריא מנחם ר'הרב

 ש להדפיס זיל ק4שרו מהר"י הרב כששלח שהר" בו2נים טופלג וזקן 4שחד במקוםוגדולה
 שבשנה א' רף משנה כסף ס' בריש כדכןכת הספר הרפסת על פקיר אותו עשה משנהכסף
 רך בחור מנחכ-ז הרן היה ערין זטן שבאותו י(ומר ומוכרח הפרק לב'ע הרב נפטרההיא
 קז4-ו מהר" ו-הרכ של נכרו !'ל קארו ?ירש4 כמה"ה יהרב לי וספר בחכמרק ואבכשנים
 מנהם הרכ של בביתו נתאכסן למנטובה והלך אטלשו בגלילות הוא כשהלך בחורשבהיותו
 ומר4אה ומקובל גרל חסיר שהיה עוד לי ומפר יל הרב וקנו מפני גרול כבור לו ועשההנז'
 ורכ הככהרת טעט ותשובות  ,2אלות ספר חבר  הוה והרב ה' לטלאך רוטה היה פניודמות

 .האינורש
 פ"ו סימו פואה יצחק בר חקיה הך4 וק"ו 8"1 ס" ג( טפראוה הר"ם פ-ו ם" פואהיפחק הר' ל1ו ס" עוזיאל ברוך הר' .  תשובותיו בם'. .שהוכאו בזמנו שהיו הרבנים שמחואלה
 קלמן הר' ןם"פ'ט(ד( םפורנו ישראל בר עוכריה הה מקוטות ושאר פ"ח ס" ברכיה יפחקהרי
 לא והשאר לכר טאמרות ג' אלא מטנו נרפס ולא מאמרות עשרה ס' הבר ועוד קכ"וסי' טערבי שלמה והר' העליון מגליל מעליח הר' ק'ו ס" מפיסא 'עחק בר אברהם הר' ק"וס"
 פירוש עליו שיש וזוע"פ הקכלה בהכמת מאר עמק הו4ט ההוא הספר וענין ברפומס(בא
 שגכם וסורותיו רכחו עטקי מב4שר אינו אבל הפשוטים הרברים רק לבאר מספיק אינומ"ם
 מהחבמים מוער  מעט רק רבריו יבינו לא כי רבריו להבין הרב של רעתו לסוף ק-ר. לאהוא

 תחלה חברוהו ההוא שהספר הקבלה בחכמת רמונים עסיס ספר חבר ועור בףכמההכריאים
 ושבושים בטעיות ונרפס קוררווירו משה ר' הרב תלם'ר' ראטו מררכי והר' גאליקו שמואלהר'
 היה הרב ווה 1( בהקרמתו שם כתב כאשר נכונה בררך וישרו טטעיות תקנו מנהכםוהר'
 וקלפדה הנכונה השטה היא זו כתב ל"ב סי' בתשובותיו וגם פ"ד וח"ג עשרים פ' ח"ארין חקה- במא' בספרו בעעטו והוא וכם"ש עורא מהר'ר הר' וגם חנינא ישטעאל מהרבתלמיר
 מבי4ש וגם טוכא ונהירן שמעתתיה רמחררן ידעת אשר נר"ו חנינא ישמעאל ר' הרכמורי
 שחכר ו'ל באר שבתי כה"ר ושמו אטליא טחכמי א' חכם וזוזל קיכ ובסי' מ' בסי' שםאותו
 לפ'ק הש'פ בשנת נפטר מפאנו שהרמ"ע עשק באר וקראו טקרובו( עתה והדפיסו משו"תס'

 שמואר[ הר' 4שטליא כגלילות היה ההוא ברור ובכן . טרוכתיה דשף ווי עליו סי'ונתנו

 התורה פ4 ספר הג'ה והוא הרקרוק בחכטת הבשם ערוגת ספן שחבר המרקדקארקוולטי
 הכהן שטוארן הר' היה ובזטנו ליעירהק( השל'ט שנת שנדפס אכרכנאל יעחק רוןמהרכ
 ום' חייכם ררך ום' 4שור תור' ס' עור וחבר טדרושימם טפוה נר ס' שחבר צוברהמארכפ

 . מעוה נר ס' כהקרמת שם ככתוכ מוסרתוכחת
 היה והוא מקומות ככמה בספרו עעמו הוא וכם"ש המפה בעל איסרלם מהר.םשין תלמירו היף והוא הלבושים כעל אשכנוי 'פה טררכי הרכ באשכנז היה ההו4ש ברונם
רב

 מוכר"
 לל ה41ן וכט'ש הבוריכם כטה ועשה כו-שכונה הן כקכלה הן כחכטורע וכולל

 ספ' שהוא בניטן טשאת בעל הרכ היה וגם באורך הענין כל ע'ש הלבושים לס'בהקרמתו

 5'ע ג( . גמנטונ0 1:נפטר בייג'1 :ר106 כחנ ס6נ1 7י עממ*ן ר' ק1רס1 :זו 7' 1ננוש11ני* נ( . 6' מ"ג עע6(
 . ז' ח"ג ע4ן י( . מ", ח' ח'* 5ס'ג וש' מס"נו למ'ע 'י1מן :0'ו 0רננ'ס גנ!ן 1וס"י011 01י"ס :מני"ק1ת
 . גמנימ"0 ח( . נו'נ'1'"0 ח1י7 0"נ1 ו( . וו 1ונ' ג' ג' 5תכמ'ס ועי ש' 1( . ת'4ת"י ח"" :0"ג ש'0(



מנ
 עינים טאירס ס' שחבף אשכנוי הכהן פלק יהושע רבי הרב היה וגם טקוטות בכטהבסשרון ובז כרפוכח הטפה בעך( שך( תלטירו וגם מהרש*ל שר( תלמירו והיה ותשובותשאלות

 ומהרב מהרש"ל תלמיר היה הוה הרב וגם ופרישה ררישה ום' ישראל בית ום' הה'םעלן
 . למם'ע6( בהקרטתו וכט"ש הטפהבערןן

 בתשובותיו ככתוב טט~ולון טררכי ר' טהרב תך(טיר והיה הוקן הלוי שלטו-ץר'י הרב של חתנו ששון אהרון הרב בשאלוניק' היו אליהם ומטוכים האלו הרבניםלוסןדקרדכ
 אטת תורת שכצ ונקרא ותשובות שאלות ספ' וחבר גרול ופסקן טובהק רב והיה קפ"רנ(סי'
 ששון יוסף הר' בנו וגם בהקרמה שם כטיש נרפסו שלא אלא אחרימג( ספרים עורוכתב
 . כהקרמתו שכם הוא כתכ כאשר וסוגיות טסכתות קצת על הרושין וכתכ גרול הכםהיה

 א' בסי' חטיו הוקן והלוי טהר"ש ספרו בתוך והובאו בוטנו שהיו הרבנים שטותואלה
 א' בסי' שבת' חיים ר' והרב ייאנ' אהרן והרו 'צחקי אברהם הר' טקוטותובשאר

 הו6 מקוטורה ושאר ון סיי טהרש"ך הרב ו' סין רוביו יעקב הר' וף ה' מ' קווין לויהף

 והר6 הלה סשולם טשה והר' ברוך אבריהם והר' הוהב שרבים שטריא והי' 'קר ן'חנניא
 טוב 'ום הר' יט סי' גלמירי אליה והר' קנריוט' 'שועה ר' והרב שונצין 'הושע נרשסואל
 אברהם הו6 קט"ו סי' נחטיאש ן' רור הר' קט"ב ס" טהרשר'ם %ח ע"ו ס" טצ'פתצהלון
 ה"ר בו חסון ןי אהרן ר' הרב היה ששון ן' אהרן טה'רר של וחבירו קט"ח סי' נחמיאםן'

 ופסקן טובוהק רב היה חסון ,' אוהרן הר' ווה מהרי"בך( של חבירו שהיה חסוןשלטרץ
 הפומקים בספרי מפוורים טטנו פסקים קצת 1'ש נדפסו שלא אלא רבים פמקים וכתבנרול

 בטעשים וטובים בחכטה גרולים רבים תלטירים והעטיר הרבה תורוה והרביץ וילהאחרונים
 וגוןלוה תורה ועשיר גרוך( חכם רוסאנו אליהו הר' היה הרבנים אלו מחבירי נםטובים

 . הבחור חסון ןי שלטה הר' של חטיו היה והוא אחרבטקום
 ספ' על משנוה לחם ס' שחבר בוטון רי אברהכם הרב בש~שלוניקי היה ההוא בוטןנם

 תלטיר היה והוא רב לחם שמו ונקרא טקרובד( שנרפסו שו"ת ספ' חבר ועורהרטב"ם
 -זקנו-; לכלל ב~ש ולא 'מים האריך ולא טקוטות בכטה בתשובות'ו כדטוכח ז"למהרשד"ם

 טפי ושמעת, מהשנה לחם בס' שעשה סהקרטתו נוביש רי 'וסף כטהר' השלם החכםולכ
 לוטר מצטערי' והתחילו השכהפ ובא השטשות בין ונקבר בטנפוה שבת בערב נפטר כיוקנים
 ושטחו היום להם והאיר השמש ורחה לבתיהם הקברות טבית וכשח,רו ר-השבת אתשחללו
  הר' הגרול שנם  גרולים חכמים  בנים שלשרץ הניח  הוה והרב השבת ארה הללו שלאעל

 שהיה בוטוןה( רי יעקב הר' השני ושם גאליפול בעיר תורה טרביץ שהיה בוטון די מאיר 'ן
 .  בגאליפול שהיה כוטון אהרן הר' השלישי ושםבשאלוניק'

 מקומות ושאר ג' סיי סרוש"ך רכ לחם  בספרו והובאו בומנו שהיו הרבנים שטותךאלה
 אברהכם הר' סקוטות בכטה רבו טהרשרים טקוטות ושאר " ס" באסן ח"םהר'

 אהרן הר' טקוטות ושאר כ"ט סיי אשכנו' בצלאל הר' טקומות ושאר וכ"ט כ"ח מ" מונסון1
 אבסאבן פלמה ורי' אלשל משה הר' ט"ל סי' הוהב שרכיט שסריה הר' ול"ג לכ סי'אביוכ
 בסי' צפת רבני אלו סאגיפ~( שלסו-ה והר' בירב טהר"י הרב של בנו בן בירב 'עקבוהר'
 שוהו ונראה ע"נ בסימן התטיר וולת ונקרא מררושים מפר שחנר אלבילרה סשה ה"רע'א
 ס'סן עבאם טשה ה"ר חביב1( וי הר"ל בתשובות שהובא ~שלבילרה משה הרב של ננובן

 ה"ר ויל חןח( לוית בעל וקני טור' של חחנו שהיה טפני אטי מצר קרובי היה והואקכ"ח
 סיטן אלטטירי יוסף הרן קע"ג סי' חאיון שטואל הרי קנ"ו סי' פרא"ג בן טוב יום בריצחק

  סגת נ'ן ספ'ע ונגתנ 5"ך ק' 5":מיס ו,ינד ס"ו " ח"6 סס"ג וש' ':י6! נ'ת ס' ח5ק ס,6 וסי:? זי':ס ס'6(
 פ5 פיחממ וגמ וסיפ י'ס 1ע1 סרפג"מ ע5 סבוד  3( . ב' פ*ב עי5 ג( ס*1. ב" ימ ע" :*יי 5:נח:סש

 וגיכ. ח( . ס' סגסס 6'. 451ע ג' 5"ג ע"5 1( . נ' ס3סס 6' פ"י ע.5 1( . ו' ע' 5"כמ'ס ,עד עי' ה( . ימ1"נ פ* י"ס ד1 .  נמ עק ססח נדפפ ייו יפיו :נח  י~דמ פעט ונס:ר יי%פ' ב:ויסת ונ!דסי מיד 3דרך :פיר*:
 . 6' פ' 5יני5ן
,114ן
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 שאל היה בוטון די אברהכם הו* גם רכ'1 ס4 קאחטטוריא טעיר טבורך שלטה הרןק9'א

 . וקעץ וקע'ה קנ'ה דף הטב"ט הרב טתשובות בח"ב כדאיתא הטב"ט טהרבשאלות

 טטהרשדים תלם'ר היה טלך טשא וספ' יוסף עצטות ספן שחכר ע,רא ן' 'וסף ר' הרבנכ[
 על'הם קבלוהו ושם סופיאה לע'ר טשאלוניק' הלך ואח'כ טל משא במן כרטוכחו"ל
 הטכונה 8זח בן אכרהם הר' ונם שם ונפטר בתלטירים הרבק תורה שם וההביץ ולקצ'ןלרב
 ספרו בהקרטת כרטוכח טהרשר"ם הרב טחלטיר' הוה אבירים לחם ספ' שחבר בורמלבן

 . נוביש רי 'וסף הרן החככם בהקרטת שם כרטוכח איריסה שטואל הר' היהוחבירו
 טובים מעשים ובעל .וחסיד גרול חכם פ~שררו יוסף וש-' בשאלוניקי היה ההוא בוטןדגכ[

 טש~עלוניקי לו והלך פאררו ~שברהם והרו פארדו יצחק ר; הרב של אביו היהוהוא
 וזרקו שם ונפטר הר~ה תהאה' שם והרביץ ולקצין לרב עליהככ[ קבלוהו ושכםלאטשטררם
 . עיש צלח*( אברהם הר' החכם ברברי בראשית בחלק תואר יפה ס' בסוףשנזכר

 רעשיר גרול חככם הרשר'ם של בנו טרינה ד' טשה הר' בשאלוניק' היה ההוא בזטןנם
 להדפיס הן מפרים להרפים כרי הרבה טטון טועיא והוא אחר בטקום וגדולהתורה

 אחרימנ( מפרים ווולחם רבה וטררש יעקב עין אחרים מפרים להרפים הן ו"ל אביו הרבספרי
 הגרול שם ועשירים חכטים בנים שני לו וועו בו תלו' הרבים זכווז הרכים ~שת לזכותכרי

 שתאום ערל נוי שהרנו וטר רע טקרה ואירע טרינה נרין יהורה כטה"ר וגביר שר השלםהחכם
 אצר[ ותלאוהו טטנו נקטתו ולקחו טיד תפשוהו זהיהוד'ם ושנאה קנאה טחטת ביתובפתח

 ולסבה ו"ל טרינה די שטעיה כטה"ר הרב השלם החכם אחיו ושם נזע החכם שלניתו
 ויניציאה טרבני והיה בתורה שם יט'ו כל ועסק יוינימיאה טשאלוניקי לו הל אמלנוידועה
 ו'ל טהרשר"ם דהרב טוקנו שטואל בן לם' שעשרק בהקרטתו וע"ן נרול בכבור שםונפמר
 סבה שהיו ער שאלוניקי אנשי גבירי עם גרול טהלוקת לו שאירע בעניינו שם והאריךט'ש

 והאריך ויניצ'אה בעיר לרור לו והלך הקרחמים אבותיו נחלת טקום טולרתו מעירשנתגרש
 בן בס' שם הטע"ן יראדק כאשר נפשו פרורץ ועל נאולרץו על חרש שיר לשוררלטעניתו
 כ טגיה והיה נרול חכם נרשון יצחק רן הרב בויניציאה היה ההוא בוטן נכ[ .שטואל
 לעיר הלך ואח"כ צפ'ת טעיר היה תחלתו הזה והרב ויניציאה כעיר שם הנרפם,םהספרים
 תושב אשכנו'ג( לוי נפתלי הר' היה ההוא בזטן שנכם הנראה וכפי שם ונתיישביניציאה
 חרידים ס' שחבר צפזת תושב אוקריד( אליעור ה"ר ונם טררושים שפר ס'אטרי שחכרעפ"ת
 בעל טהרב תלטיר והיה שבע ב~שר בעל הרב היה ההוא בוטן נכ[ . הטצות עניןעל

 גלאנט' טשה ר' והרב אשכנזי סראוול ליב רן הרב בומן והיה בספרו שם כרמוכחלבושיכם
 אהרן והר' רופא חייא והר' אזולי טסעור והר' ~עבוחנה סליטאן ההר' נבריאל אברהםוהר'
 תלטידו היה פ,גו עזריא רן שהרב טשם טשטע וגם ספרו בפת'חת שם נדטוכח חייםאבן
 וכתיבורץ רבים פמקיכם וכחב חברון תושב אשכמי טלכיאל ר' הרב היה ההואי בוטןונם

 ובשנת רכ"ו רף הברית לוחות שני בס' אשכנוי הר[וי ישעיה הר' והביאו נרפסו ולאאתרות
 בויניצי~שה הספר להרפים ובהשליטו ורקנבורט טעיר אשכנזי .אונשוברק,( הלוי שטעוןהיו היה והסחבר החוטש ס' על ז'ל פרש"י על ביאורים טוב רבק ס' נדפם ליצירההש'כס(
 . לירושליכם מטחברהלך
 הרט'ע כזטן והיה התוררק על פי' עשה והוא ספורנו,( עובדיא הר' היה ההוא בזטןגם

טפאנו

 ורר-

 טפאנו הרמ"ע ובתשובות סאם'נה להרי 'טין ררך בם' קרסונח סאטינה
 ופסקן טובהק רב פלורנטין שטאל ר' הרב היה בשאלוניקי היה הוה לזטן וקרוב פ"טסיטן

 ען נתניירו מסס מגיס מוימ4י5 הממיס אנא ג"נ י( 5"" )עע מסי"מ 5ס1"ת נוקזמס ס . נ' י" עע*(
 גסמר נ( ,ייו

 מסינ.
 . כ4"5 ס:מ'מ ס( . תקי"ד מ"נ 5דמנ ע"ע עי' כ,"5 5וכד' ד( . ת"5 נ"ס טנן בממ,'6

 . נ' מ"נ עי5 ו( . נו"5 "מננומג1(
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 יש,בדה וראש וחסיר טובהק רב תורארדק שלטה הר' וגם שלום מק*ק ישיבה ראשוהיה
 ספסקיסחזרחטין ס' וחבר מהרשר'ם של בתו בן זהוא חאיון שטווול רוב וגם אבורהמק"ק
 תלטירו היה והוא בנים הניח לא הנז' שהרב טפני שמו~של בני הספר שם ונקרא טחה"םעל

 . בסשרו שם כרמוכח בוטון רי הר'אשל
 ן' אכרהכם ה'ר ולזי ~"ר ול' ף בסי' רבו בוטון רי מהר'א טקומות ושאר וו40 מהרשז וה' זר' מ סיי פיזירו חייכם הר' בספרו והובאו בזמת שהי1 הרבנים שמותואכה
 חבר והוא ל'ב סי' סאטיגה יוסף הר' ול'ח כ'ט ס'מן טוטאל ~וברהם הי ט' סי'נחם'אם
 ענין על 'ם? ררך וס' טסכתורש מקצת והרין הר"ף על יוסף פורח ום' "דש טקראיספר
 תורה למר ושם מש~ולוניק' היה תחלתו הוה והרב יםין ררך יהיו פוגה ז~שתה פונוחנל

 ל'ר מימן אליאש בנימן הר' נפטר ושם ויניציאה מרבנ' והיה לו'ניציאה הלך ואח.כהרבה
 גרך ח"ם הר' מי מ.' עזרא ן' יוסף ה'ר ונ"ה ט' סי' אסי טצר קרובי עבאם כהאההר'

 היה הרב וזרק נ'ה בסי' אשכנזי אורי אברהם הר' ום"ו ום"ה ום'ר ט"ג סיטןמקאשטוריא
 . *נ'ה ס" שבתי חיים ר' הרב אשכנזים מק"ק ישיבוה וראשמקובל

 טק'ק ישיבר-ק ראש הזקן הלוי שלמו-ק ר, הרב בן הלוי יצחק ר' הרב היה הזה בזמןנם
 הבחח4 הלוי הר"ש של אביו והקש וררשן וחם'ר בחכטות כולל היה הרב וזה חייםעץ
 חכטיכם שניהכם שנים בקצרות שנפטר הלוי אברהכם כה"ר ובנו ד-הלוי יוסף הר'גם

 . לטורא שי בספ' כרמוכח יונה שבתי ר' מהרב תלמיר היה הלוי אברהם והר'גרולים
 ןחיה מופלג וקן גרול חסיד וררשן טובהק רב רוב"ו יעקב רן הרב היה ההו~ש בזטןנם

 טרול וררשן וחם'ר מובהק רב קוז'ן לוי הרב היה ההוא בזמן וגם שנה סתשעיםיותר
 ררחטים עור וכתמ התורה על ררושים קטנה קיר עלית ס' חבר והוא בחכמות כוללוהיה
 ישיבתי טחבירי אחר חבר ל' ספר ונן חכטות שאר טענייני אחרים רב,ם חרושין וכטהרבים
 מככ( רבות כתיבות והיו שלו כתיבות ראה שהוא נרזו יצחקי אכרהם כה'ר השלםהחנם

 בנו יד על חלקים ב' על לבר קטנה קיר  עלית  נן' רק כתיבות'ו טכל נרפסו ולא חכמותמיני
 בש~ולוניקי שם נרפם וגם והרפיסו לויניציאה שהלך ז'ל קוזין שמווול כהר' השלםהחכם
 בצפ*ת היה ההוא בזטן גכ[ . רחם'רותא"( טילי בענין שטרבר ח"ם תוצאות וקראו קטןס'
 רערצב של תלטירו היה והוא דהתורה על ררושים טוב חן ס' שחבר הלוי טוביה ר'הרב
 . טטראניל( טהר'י הרב של חבירו שהיה נראה זה ולפי בהקרמרשו וכם.ש סאגיסשלסה
 רבמובהק והיה ירות שתי ס' שחבר' לונואנוג( רי טנחם ה'ר בירושלים היה ההוא בזמןנם

 ולכך ים'כם קצת עטו ולמר בקושטנרינא שככ( לונזאנו רי טהר'ם נמצ~ו אז העירשליחות בשבי לקושטנחנא מהרשר"ם וכשהלך וטשורר ומרקרק החכמות בכל וכולל ומקובלוחסיר
 מקרש ועבורת ח"ם ררך וקראם קטנים מפרים ב' עור וחבר ורבי טורי בספרו אותוקורא
 נגאר"ה בהצה והר' באסאן יחיאנם ה'ר בזמן והיה .נרפסו ולא אחריכם ספריט עורוחבר
 ויל לונז~ונו די ארוניעם כה'ר החכם חטי ~ובי היה והו~ו נגארהל( ישראל הר' שלאביו

 אברהם ה"ר בשאלוניקי היה ההוא בזמן גם . הצרק עולטו לבית שניכם בקצרותשנפטר
 השםים. טן ירר שנפטר וביוככ( ליצירה השצ'א שנת ונפטר מופלג ווקן גרול חכם~ופפניא
 שנהס( "ר או שנה יג בן נער הכותב אני הייתי ואז הרבה ועפר רק אבק מטרבטקוכם
 מיולים כמה העולם לבאי להראות זמטשמית וגונזים ההוא האבק מן לוקחים שהיווזכורני

 . ה'טעשי
 ו' ששון אהרן ר' מד-קרב תלטיר היה והוא שלום מק'ק ישיבה ראש ברורו וגרולי מובהק רב שבתי ח"ם מה'ר הרב רה"נו ז"ל טהרח"ש רקרב בשאלוניקי היה ההו~ווכזמז

 נמנסס ס!מס ר' טמת עי טניס סנע מטי4גי ט1מל י' ט5 "1מיזו סיס מטר4ני סמ"ר"י ג( . נ' מ"ס עש4(
 ו,ווס ס( . נ' מ"ט טץ1 ז( ס"ג. מ' ""4 טסיג עי' ג( . נ' "יו וע"1 מסיי"מט 5טו'ת כסקימס כמ'ס טמ"וטנת
 . טע"ע 15 טע'פ ענ" ט5י טסמ"כיאכס



 הר'יצחק היו חביר'1 ומגדולי י4ך ודף קפ'ו דף מ4ב בסימן עצמו מהרח'ש בהשובותככתוב

 בים הרבה תורה הר ושם ניקופול לעיר והלך בשנים מופלג ווקן מובהק רבחרירה
 ו"ל מהרח'ש והרב שםונפטר

 הרני"
 ::גרולי רבים תלם'רים ור"ם'ר בישראל הרבה תורה

 היה בארק' ק~הל;הוה4ר
 תלם'ד'ו מגדול' זגם שם ונפטר לירושלים והלד גדולן ארק

 111:ו"ז,ןקייז:י ןייטי%ששב:2יייי, ק
פסח.

 בח'הם,שום ונפטר 'ם'ם האריך ולא בתלמיו,ם תורה ור,רביץ חריפא ופלפלא גרול

 מעיין פרנסיס יצחק וה'ר וררשן וחם'ר גיוום חכם קראסו יוסף ה"ר היה 'שיברקומגרולי
 רבנים ושני שם ונפטר בתלמירים תורה שם והרביץ לקושטנרינא והלך חריפא ופלפלאגרול
 תח-ה למרו בארקי הר'י שנפטר ואחר בארקי יצחק 61 מהרב מובהקים תלמירים היואלו

 מהם נרפסו ול~ש חקר לאיג רבים פסקים כתב ו'ל מהרח"ש והרב מהרח"ש מהרבהרבה
 על האיכות ורב הכמות גדול קונטריס עם א"ה לחלק השייבות התשובות חלק רק עתהער

 מסכתורש על רבורן שטות כתב ועור ועוטד'מג( גנוויכ( הם הפסקיכם ויתר ראתתאעגונא
 ואני רבים אחרים מחרושין לבר מררושים גרול ס' חבר ועור התלמור כל על וכטעטרבות
 והיה בידו הדרושים ס' וראע(י אחד ענין על זיל הרב עם לדבר אחד יום הלבתיהכותב
 שנסתפקתי ספקות קצת ממנו לשאול פעטים קצה וכיתי וגם גרול ויותר רבה מחרש קובץכמו
 מתשעיכם יותר 'מיכם הארק- ו'ל והרב ספקן לי התיר 41ל והוא ררינא ספיקא לעניןבהם

 . הצרק עולמו לבית ליצילזץ _הת'ו בשנת ונפטרשנה
 'וסף ה"ר ב' בסי' יעיש 1' הריט ז'ל מהרח"ש של בסש"ו שהובאו הרבנים שמת(441ל1ץ

 אברהכם ה"ר יב 40 בוטון די טאיר ה"ר ל סי' ויל"ם,ד שטואל הרבסטראנ'-
 ברעי ה"ר ובולון אשר ה"ר מגאגו מצום'ח ה"ר ברוך בן שטואל ה"ר ום"ט י"ו סי'מלמד
 שנוכר ברוך ן' שטואל ו" הרב ווה י"ח ס" פרנסשאל רניאל ה"ר קאנפוש רי משה ה"רהכהן
 עזרידה ה"ר ו"ל ברו בן טשה כמהיר השלככ( החכם חבירי של אביו הוא י"ט ובס*שם

 ה'ר מאיור 1' שלמר-ע ה,ר טוטאל ~שברהככ( ה'ר קלעי מרר~י ה'ר כ'1 סי' תלמירויהושע
 סי' נאל"נו 'וסף ה4ר שאנל' 1' אשטרוגו ה"ר מזג מ" מוטעל הר"א ל"א ס" הלו'שלטה

 . נ'ו ס'טן חסון ו' אהרן ה'ר ט"ט ס" סוף אטיגו חיים וירמ'ה
 בחכטוו-( וכולל משהק רב אררוט ף כהן אשר ר' היה מררח'ש רוב של מחב'ר'ו'לעמש

 נ'" ו5קתן נ' 5*ס יג.ן נ( . סני*ס נתו ס!וניקו מיפום"(
 סס"ג וני' *חרוס "!קיס גס נ1סטו ו:גי ג( . "'

 . סק "'ח"4
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שא~  תלטירטה'ר והיה אחר בטקום ונדולה תורה גרול עשיר והיה ארגון5( טק4ק ישיבהוראש
 שושן ן' רור ר' טהרב תלטיר היה החכטות ובשאר התלטור בחכטת נהור סנ' ברורואשר
 אביו בח" בנים בלא שנים בקצרות ונפטר הכהן אברהם ושטו ועשיר גרול חכם בן לווהיה
 בנבנשת יאורה ה'ר היוישיבתו וטגרולי הצרק לב4ע ליצירה הק"ה בשנת נפטר אשר ה'ר ואביו ליצ'רה השצ"ר בשנתו'ל

 וה?י
 רניאל שמואל וה"ר אננ'ל ברוך וה"ר בוטון רי 'עקב

 4הל'הו ה.ר ואח'ו קטל~שן אכרהכם וה"ר פינ9י טררכי וה"ר בוטון ר' 'עקב ה'ר בןבוטון רי אברהכם וה"ר שנ'כם בקצרוו( שכם ונפטר וררשן נדול טע"ן אכרבנאדן שניאורוה"ר
 הלוי נפתלי והק4 קאטריבש יוסף והקי ג'ניל'ו אליעור וה"ר קטאלאן אברהם ה"ר ובנוקטאלן
 * . טעיינים גרולים חכטיכם היו אלוכל

 בר ו'ל קלעי טררכי טה"ר הנדול הרב ההן ורבי טורי היה טהרח"ש הרב של טחביריו3כ[
 יויי.א פורטוגאל טק"ק ישיבה וראש הזקן כהלל טאר וענותן גרול חסיר ז"ל קלעישלטה

 לתלטיריו לנו אוטר היה וכך ו"להה ששון וטהר"א חסע ן' טהר"א הרבנים תלטיר היהוהא
 היה ועור עליהנב[ ים'נו יר שחתם שלי הפסקיכם טן אחר פסק בחת'טת וכ"כ ישיבתובני
 הרבייכם ושרוב בוטון רי טוהר"א הרב עכם הרטכ'ם ס' יחה שלטרו לתלטיריו לנואומר
 וטחרשים שניהם טפלפלין שהיו לפי טטנו לקוחים הם טשנה לחם בספר הנו' הרבשכתב
 ין הרב והוזו ופסקן טובהק רב היה טטנו הקטון הרב טורי של 4וחיו ונם רביכםחרושים
 חסון אהרן ר' טי,רכ תלטיד היה כן גם והוא טשו"ת ברוך טקור ס' שחבר קלעיכרי
 פסקים וכתב נרול פסקן היה ו'ל אלקלעי מהר"ם וטורי סררקופיס בעיר תורה טרביץוהיה
 כנסיות בתי וכ"ח טיהוריכם בתים אלפים כטה נשרפו שאו ט'ב בליל ליצירה שטם"השנת שאלוניקי עיר את ה' שרף ~ששר הגרולה שבשריפה אלא חקר לאין רבים וררושיםרבים

 ו4וחר ופסקיו כתכיו כו[ נשרפו או תורה ומשנה הגרול ות"ת טררשות בתי כטהטו[בר
 וחרושין ררושין וכטה פסקין כטה דיכתוב שנית ירו והוסיף הרב ח4- השריפהזמן

 וטעשה עושה טאר טעשה בעל היה נם וחסירותו חכטתו וטלבר ל'רו שבא טה כפיאחרים
 עובריכם לענין הן לענייכם הן יתוטות להשיא הן שבוים לפריון הן ט9וה רבר לכלאחרים
 עד(יו אוטרים שהיו ער שבקרושה רבר לכל ראשון היה והוא תה-ה בעלי לענין הןושבים
 בישראדן הרבה רהורה והרביץ רבה חייא ר' של כטעשיו היו שמעשיו חייא טעשיגרולים
 טוביכם בטעשיכם וטוביכם בחכטה גרולים וטובים גרולים רבים בתלטיריכם גבולווהרחיב
 יהורה וה"ר ו"להה אשטרוס~שנ( רניאל טה'ר הנרול הרב ורבי מורי היו תלטיריוומגדולי
 יוסף וה"ר דיארסו בעיר תורה טרביץ שהיה פרץ יוסף וה'ר הכהן שלטה והזרבנבנשת
 יריריה וה"ר נפטר ושכם סררוקפיס בעיר תורה והרביץ וטפולפל נרול טעיין שהיהצרפתי
 גדול חככם עוויאל שטואל ה"ר בן עוויאל יהודה וה"ר ו"ל קארו טהו"י של בנו בןקארו
 אכרהם ה"ר ונם ליצירה הש9"ר בשנת שנים בקצרות ונפטר בתלטירים תורה והרביץוחריף
 'וסת ר' הרב עם גם ולטר לקושטנרינא והלך רבים פסקים וכתב ופסקן נרול חכםחנניא
 גרוו[ חכם חנרלי יהורה ה"ר וגם תו'בב בירושלים ונפטר בא"י לדור הלך ואח"כסטראני
 טאייטצק טשה וה"ר ו"ל ורבי טורי של קרובו פרץ יוסף וה"ר בפילוסופיא בקי ורשאמן"ן
 טטשפחומ ביויש יוסף וה"ר ביויש טשה וה"ר הפילוסופי4ה בחכטת ובקי וררשן גרולטע"ן

 ועור גרוד" טעיין חכם קרובי רוטאנו חייכם וה,ר גרוליכם טעיינים חכטים שניהםהבדרשי
 הטח-יאה גלילוו( בכל שהיו רבנים וכמה שמותם ווכר ואיני בהם כיו9א רבים אחריםחכטים
 וטכללם בישיבתו עטו ללטור לשאלוניקי טעריהם באים שהיו תלטיריו היו כלם וקטניםנרולים

- -
 . ננס"ג וכ"ס 5טטדוטסס 50"5 וגד*ס תז'י סזוחני ולפג נ( . גסוומקי י"55(
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~ 8  אברהם ון הרב היהמנללם

 כרי
 קרוב הרב שען חייו ימי והיו נאנייאה בעל דר שהיה

 שהו84 טפני ז"ל פרנזו יפחק ר' הרב אעל אותו שיקברו פטירתו בשעת ופוה שנהע[תעחג'ם
 נוגשה וכן פה על התלטור יודע שהיה פרנקו 'עחק ה"ר על עליו ואטרו רבו היה כןנם

 הרבניככמ טכלל גכ2 . זילהה הפרק לב'ע י,פירה תיו ה בשנת ונפטר אפלו ונקכרכרכריו
 וי4ישש נרול וחסיר סובהק רב טוטאל יעקב בר טוטאל אברהם ר הרב היה הנ1'הוקנים
 על רבות ושסות הבים ח-יושים רבים פסקים וכתב נרול ופסקן ישן לישבונה טקזקישיברה
 מבר עור נז'ר תורת ס' וקראו נזירות ריני כלל כולל ~שהר ספר הכר ועור טסכתותכ~ה

 טספריו"( ס' שום נרפס ~לא הנט לכתיבת שנונע ונשים אנשים שטות ענין עלקונטריס
 שכ'כ תלטירו היה ואולי טהדשז הרב של הכתיבות העת,ק הו~ש כי וקינים טפיושמעתי
 'וש רמלאותי על ס' י"פו טוטאל אברהם ה"ר והנה ו' ס" אמרע בקונטר,ס טתשובוו-('וכח"ב
 הפרק עולטו לבית ליפירה התי'ח בשנת ונפטר ויותר מיו.ן תשעים כטו יטים והאריךע"ש
 ר' הרב היה תלטיריו וטנרול' רבים תלטירים והעטיר בישראל הרבה תרה הרביץוהא

 וחבר לאי1טיר הלך יטיו ובסוף רבות שנים טננסיא בעיר תורה טרביץ שהיה לפפאארקרון
 על ושטורש ירוחבם רבינו על פי' ער וחבר ן( טקרוב שנרפס אהרן בני שנקרא שרתס'
 טעיין חכם טלמדג( בניטן הרב היה תלכהריו טנד51י ונם בא1טיר שם ונפטר טסכתותקפת
 טתלטיריו ונם שם ונפטר טננסיאה לע'ר והלך א1טיר בעיר בתלטיריגם תה-ה ומרביץנרול
 אלופי היו טתלטיריו וגם שם תפטר לקושטנרינא והלך נדול טע"ן אררבי שטו4ול ה"רהיה

 לקושטנרינ~ש והלך וחסיר נרול טעיין נחטיאש אברהם כטה"ר השליטים החכטימוטיורעי
 ישר~של וכה"ר בתלטיריכם תורה והרביץ גדול טע"ן נלאנטי אנרהכם וכה"ר שכםונמטר
 שלוכם טנחם ה"ר הע ישיבתו ומגרולי אחרים תכטים בהם כ'ופא וכן נרול טעייןנחטיאס

 והיה חיון טהר"ש תלטיר אנרנו חיים וה"ר ועשיר חכם כהן טנחם וה"ר ופסקן טגהערב
 שם ונפטר לאסקופיא והלד ורופא נדל ופסקן טובהק רב טלטר אברהם וה"ר נרולדרשן
 חככם אלק~שבץ בן הלוי יפחק' וכה"ר ועשי טעיין חכם פ"שררו נתנאל כר יפחקוכה'ר
 טובהק רב נאון שטואל ר' והרב חגשיר חכם סיר ויראל וכה"ר בקושטנרינא ינפטרמשיר
 בחכט' וכקי וררשן טעיין גרול חכם פשריאל לו' וה"ר ווקן טע"ן חכם פרנסיס שלטהוהקי

 איטת מחטת בורחים פרה פעמים תקום לא לי9ירה ת'ח בשנת בכפר ובהיותינוהפילוסופיא
 נבוכים סוררז טסן רבים פרקים 41ל פשריאל לוי וה"ר הכותכ אני יהר שם לטדטהטאה
 על בפיו סרוריכם ' היו הפרקימ שרוב עד ההא בספר 13אר בקי ור~והרו ורעק מעםכטוכ
 של נכרו היה הוה ורוב השטועה על שהוסיף ה-ונתי ואו ק'ש כסו פה על מלשןפיפת
 גרול טע"ן חככם  פאשריאל יוסף ה"ר אהיו וכן קטנה קיר עלית ספ' שחבר קתין לו'ה'ר

 . קתיןמ( לוי ה'ר של בתו כני והיווהטיר

 היה והוא פאררו יוסף ה"ר בן פאררו  יצחק  יי הרב היה הנף הוקנים רייכנ,ם סכללגכ2
 תחנונים בהם אוטרים שאין היטים וולת בתענית היה יטיו זכל נרול וחסיר טובהקרב
 תלטירים והעטיר רויבה תורה חהרביץ ח"ת חכירי כישיבת 'שיכה ראש והיה טתענה היהשלא
 לו הלך יטיו נסוף בשבתו שבת סירי ת"ת בחברת רה-ש והיה נרול ררשן היה ונםרבים

 שם ררים שהיו בעו א9ל אשקופ'א לעירסשאלוניקי
 ובתי

 לב'ע שם נפטר טועטים יטים
 גרול חנם חתנו והיה טטנו קטן שהיה פאררו אברהם כטה'ר השלם החכם אמיו ונםהפרק
 דוד ה"ל ושטו אחר אח להכם היה ועור נפטר ושם לירושלים טשאלוניקי 6 והלךחהסיר
 עשרה סי בפתיחת רובניכם בהסנמוש חתום והא ~שטשטרדאם טרבני שהיהפ~שח-1

 .טאטרותו(

 . *' מ"1 ש"5 ז( . כ, ג' 5מננמס 1כז ש; נ( . מ5'י מנמ ס"מ ג( . נ5"ודמ גיטס1 "6 מממם נ'"(
 *' ג'נ וע"5 ו( . נ'. ומ"1 6' מ*י ע"5ו(
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  שטוא47 וכה'ר פלורנטין יוסף כה'ר השליטים החכטיכם היו 'שיבתו וטנרול'תשיות בער[י מק'ק ישיבה וראש וזקן חכם סאיור בן שלטה ה"ר היה הוקנים הרבנים טכללנכ(
 טנחם ,2חק וכה.ר אבילה רי משה וכהיר הלוי חיים וכה.ר פאלקון ~וברהם וכה"רהכהן
 היו טהכם וקפת מעייניכם חכמיכם כו(ם ג~וט,ניו וכה'ר-טשה בנו טאיור בן טשהוכה"ר

 . הגרה ובעל'ררשנים
 והיה חסון 1' אהרן ר' הרב בן חסון*( ן' שלטה ה"ר היה הנו' הוקנים הרבנים טכללנכ(

 והיה ~וביו של תלטירו והיה וקנה לכלל בא ולא יטים האריך ולא ופסקן טובהקרב
 ה'ר היה הנו' הרבנים טכלל נכ( . ז"ל הכהן אשר ר' והרב קלע' טררכי הרב שלחבירו
 קצר-( על וחרושין מפמקיכם לטור~ו שי ס' וחבר ופסקן וחסיר טובהק רב נ( יונהשבתי

 טישרים ומגיר לארם סגיר ספר וקראו ירוחם רבינו על פ" הכר ועור טחה"ט ועלסוגיאות
 טהרב תלטיר היה וגם וק'"ז נף ס4 בתשובותיו כרטוכח ששון אהרן ר' טהרב תלטירוהיה

 ואלה טקוטות ובכטה וק'"ז ניו בסי" שם כרטוכוז עור~ו ז' יוסף ומהרב בוטון ריאברהכם
 ושאר ב' ס" עזרא 1 'וסף ה'ר תשובותיו כתוך בספרו והובאו בוטנו שהיו הרמניכםשטות

 ה"ר י"ב 40 טוטאל אברהכם ה"ר טקוטורת ושאר ר' ס" חסון אהרן ה"רטקוטורש
 שהיה הלוי אברהכם ה'ר יו סי' שבת' חיים ה"ר י'ו סי' גאו("נו יוסף ה"ר '"ג סי'טלטר מ~שק-

 ל' ונראוה טקוטות ושאר כ"ג ס" תלטירו הכהן יעקב ה"ר טקוסות ושאר לא ס"תלטירו
 וכ"ד כ"ג בם" שאלורים טוב שם ה"ר גאוזג( שטואל ה"ר של רבו שוהו ששטעתי טהכפי
 פי' קופינו אהין ה"ר שניכם בקצרות ונפטר ופסקן ורול טעיין היה החככם חה וכ'חוכ"ה
 'שחק שטואל ה"ר. כרל סיטן חאית שטואל ר' הרב ול.ו ל"ה סימן חסון ,' שלטה ה'רכ'ח
 י1מ הקר תוליראנו אברהם ה"ר וקי'ז קי"ו סיטן אלקלעי משה ה,ר טקוטות ושאר ט"וס"

 . ק'"ז סי' חאלינואהטוב

 ביד טחויק היה והוא טובהק ורופא ועשיר וקן חכם אטראג" טשה ה"ר היה ההוא-זמן
 הקרוכ,ם טהרופאים היה ושם לקושטנרינא והלך בתורה שיעסוק כר' יונה שבתי טה'ר1
 שבתי ריר של ובנו שם נפטר טועטים יטים ובתל לביתו לשאלוניקי פא וקנתו ולעתלטלכות
 והיא ופסקן גרול טעיין היה ז'ל 'ונרה דור כטה"ר וטיורעי אלופ' השלם החכם ה'ה'ונה
 שכם הטעיין שיראה וכטו עצטו טרעת חרושיג כטה וכרתב 1.ל אביו הרב של סכרוהניה
 טכלל נם , ז'ל גאון שטואל טהרב תלטיר והיה טאר ועניו חסיר היה נגם לטורא שיכם'

 ובזטן טובהק רב טהרח"ש של חבירו אישקאפה7( 'ומף ר' הרכ היה הנז' הוקניםהיבניס
 לראש קבלוהו ישכם לאזטיר הלך ואח'כ בתלטיריכם הרבה תורה הרביץ בשאיוניקיהיותו
 ו~וחר בתלטיריכם הרבה רתורה עור הרביץ ושכם הרבה ונשאוהו וכברוהו עליהכםוו-(רב
 אשכנו' 'שועה עוריה ה"ר לאוטיר טשאלוניקי נ"כ הלך לאוטיר איסקאפה טהר"' שהלךזטן

 והיה גרול פסקן והיה בתלט,ריכם הרבה רתורה הרביץ הוא וגם טטהרח"ש והלטירשהיה
 לכרו אישקפה הר'י ונשאר' הנו' אשכנזי יהושע עיריא ה"ר נפסר ואח"כ ביניהכםשיכריעו שאלוניקי לרבני ריניהם פסקי שולחים והיו דברים בהרבה אלו רבנים כ' בין גרולהטחלוקת
 הכותב ואני וטחה"ט טא"ח על הרושין חלקים ב' יוסף ראש ס' וחכר חייו 'טי כללראש

 זקן אז חדושין.והיה קצת טטנו ולטרתי פניו להקביי4 זכיתי א' פעם ו-(איוסירכשהלכתי
 . ושבע זקן טובה בשיבה שם ונפטר שנה לטאה קרוב והיה בשניסטופלג

 מעיינין לתלטירים שאלוניקי של ת"ת בחנרת תיה טרביעים היו הנוכרים הרבנים בוטןפם
 היו וטשם גבירול טוב 'ום וה"ר ליאל יפחק וה"ר אשכגו' טינפי לו' רור ה"רהרבנים
 . ת"תס( שלחוץ הרבנים ל'שיבות התלטיריםיוצאים
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4889- 1889
 טובהק רב הלוי 'צחק ר' הרב בן הלו' שלטה ר' הרב היה הנזכריכם הרבניכם בוטן23ם

 עץ טק"ק 'שיבה ראש והיח וחסט- וטקובל דחכטורץ בשאר כולל והיה ודרשןופסקן
 רץלטידיו ומגדול' הרבה תורה והרביץ טהרח'ש הגדול טהרב טובהק תלם'ד- והיהחיעם
 רור כה"ר החכ' שו" בנו היה והוא ודרשן טעיין גדול חכם האחרון פלורנטין הר"שהיה

 פי"גון יוסף כה"ר החככם חטיו של רץלטירו היה דוד וה"ר "בודקים ראש שהיהפלורנטין
 טרפיות וע' החאה כדיקת כדיני טנהמם כסה וכתכ וכדיקות שחיטות טדיני גדול כקישהיה
 כטה'ר החככם וזה ז"ל פיגון יוסף ה"ר שנתב הטנהג'ם ע"פ בשאלוניק' נוהג.ם היוםועור
 אשר אחר' שכם שנתב חסון אהרן ה"ר בדבי' ליח סי' ברוך טקור בסן נזכר פיגוןינסף
 נר"ו פ'"גון 'וסמ כט"הר השלכם החכם ובתוככם עירנו בודק' .כל באו למעלה ט"שנתבת'
 הלר פלורנטין שטואל מה"ר והחכם ע"ש ונו' נפיחה שעושים וטה נוהג'ם שנךואמרו

 גדול חכם ג'ראס' 'הודה ה"ר הלוי הר"ש נתזלטידי וגם שם ונפטר לקושסנד'נאמשאלוניק'
 טרביץ'תורחבתלט'ד'ם שהיה ג'ראס' רור כה"ר החכם של בנו היה והוא ודרשן הרנהטע"ן.
 וגם וחסיד זקן חכם והיה טציעא טן עמו שם לטדת' הנתזב ואנ' ת"ת בחמרת גמראשל

 ונפטרשם לירושלים והלך וחסיד טעיין חנם צרפתי יוסף היר היו הלוי הר"ש שלטתלטידיו
 שנף כ"ח בן ונפטר וטפ~פל טעיין חכם -ל פרץ שלטה ה"ר אחותי בעי( ג'ס'וגם

 אברהם כטה"ר השליטים החנטים היו 'שיבתו וטגדול' ליצירה ת"ה ה שנחבקושטנד'נא
 אלפנדרי יצחק נטה"ר ואחיו וחסיד חנם אלפנדארי"( טשה וכטה'ר וגביר זקן חנםשיאנו
 של אחיו וחסיד חככם פאשריאל יוסף וכטה"ר שכנו ונפטר לצפ"ת והלך גדו5 טעייןחבם

 בני היו לו' ה"ר ואחיו פאשריאל 'וסף שה.ה נ( לעיל כתבתי וכבר פאשריאל לו'נמה"ר
 לתלטיריכם תורה טרב'ציכם היו ושניהכם קטנה קיר עלירץ ס' שחבר קתין הר"ל שלבחו

 לוטר והיה 'שיבה בעל חככם היה פאשריאל אברהם נטה"ר החנם אביהכם וגםטע"נים
 נפטר רק זקנה לכלל בא ולא 'ם'ם האריך לא הלוי שלטה ר' והרב הלו' יצחק ה"רבישיבת

 ג( ל'צ'רה השצ'ה בשנרץ ונפטר הרכו-זי שטואל של ניתרץו כטו שנה ושתים חטשיםבן
 טרדני וטהזר נהן אשר וטה"ר וטהרח"ש רובי"יו יעקכ טה"ר הרבנים פטירתו עלווי,12
 וצוה אלטנות בגדי שחורים תלבש לא שאשתו פטירתו בשעת וצתץ ו"ל כץטאל ומהר'אקלע'

 ועור כו לקוכרו כד' ארון טטנו שיעשו לוטר כשהיה הספרים עלי טשים שהיהשהספסל
 רןא עליו השנבה שכשאוטרים צוה ועוד. גפנים של וזמורות סיד קברו בתזך שישליכוצוה
 ל1 והיה כדבריו הכל נעשה וכך לברו שמו רק רב שם ולא חכם שם ל~ו החזנ-םיוכוו
 כטה"ר השלם החנם ושטו פטירתו קודם שנתים או שנוה תפטר ופייטן גדול חנםאח
 רק נדפסו ולא ופמקיכם אחרים וחדושין רבים דרושים כתב הלוי וטהר"ש ז"ל הלוינסים

 . טורימז( ר' על שו'ת, ס' בלבדןופסקים
 סיטן רבו הרח'ש ח' ס" זאנטי טעיר הלו' יעקכ ה"ר בספרו שהובאו הרבנים שמותמשלוץ

 אליה היר בן בארקי יצחק ח"ר ד' סי' חון לבית אכרהס:ז ה"ר טקוטות ושארט'
 סי' טבילוגראדו 5'רטה יהודה הרב טקוטות ושאר י' 40 קלע' טרדנ' ה"ר ו' סי'בארק'
 שטואל ו* דהרב טקומות ושאר '"ג סי' אביו 'צחק ר' הרב ול' " סי' טלטד הר'א 51"דיג

 ושאר ו' סי' חסון אהרן ר' הרב טקוטורץ ושאר ו' ס" הלו' יוסף ר' הרב ו' ס"הנהן
 ו* הרב מקוטורץ ושאר '"ר ס" הלוי אברהם ה'ר ח' ס'מן חיון שסואקן ר' הרכסקוסות
 'צחק' אברהכם ה"ר כ"ח סי' ז"להה ורב' טורי אסטרוסה דניאל הרב כ"ה ס" הנהןאשר
 שולכ:8 טנחם ה"ר טוטאל אברהם ה"ר קלע' טרדני 41 הרב שבת' חיים ה"ר כ"א ס*שט
 סאלוריס טוב שננם ה"ר ל'ד סין לטיטא יהודה ה"ר ל"ב 40 הכהן טשה ף הרב נ61ס"
 . ונ"ד נ'גס"

 ס' מ"4 מס"נ ולל נ( . ג' מ'ס נ( . ו"י!ן מנ" 4טעי"טוי מי ,ונן עי 4!ס4מ*י' מ:"מ "נ:י ענ6(
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880.1888
 כה'ר חכם בן לו והיה הנרה וקן'ובעל נחטיאס6( בן 'עקב ר' החכם היה הוה כוטןנכם

 ר4 שהרב לעילנ( כתבת' וכבר ו"ל מוטאל טהר'א תלטיר שהיה נחטיאנ( ףיאה-ה

 הרבנ4 שטו' ד4שליז ברק- טקור שנקרא שו"ת פ' וחבר חסון אהרן ר' טהרב רהלטיריהיה סרדקופים ,בעיר תורה טרביץ היה ו"ל קלע' טררכי טה'רר הוקן טורי של אחיו קלע'ברוך
 ה'ר י"ב רף הוקן הלו' שלטה ה'ר טקוטות בכטה רבו חסון אהרן ה"ר בספרושהובאו
 ה'ר וי"ו י"ו רף קיע' טררכי ה'ר '"ג רף נחטיאס ן' רור ה"ר י'ב רף הוהב שרביטשטריה
 לבירש אברהם ה"ר ל"ר רף קלש טררכי וה'ר שבתי חיים ה"ר כ"ט רף טנחם בראליעור
 שלטה היר ט'ו רף מ"גון 'וסף ה"ר טקוטות ח2אר ט'ה רף קלע' טררכ' ה"ר ל'ה רףחון
 ה'ר בן טלטרי( מאיר ר' הרב הטוריאה בנליל היה ההוא בוטן נכ( . פ"ו רף חמוןן'
 בישיבת שם ולטר לשאלוניק' בא טא,ר ה"ר ווה -טוב שם כתר ספר שחבר טלטר טובשם
 והיה לזא ס" ח'ב בתשוגות'1 שם כרטוכח עזרא 'וסף טה'רר תלטיר והיה חסון ן'הר'א

 . נרפס לא המ החלק אך נרפסו חלקים והב' טשו'ת חלקים נ' וחבר גרולפסקן
 טקומות ושאר א' בסי' חסון ן' אהרן היר בח"א ספריו בתנ שהובאו היבנים שטיתד14לה

 חייכם ף אהרן ה"ר טקוטות ושאר י'א סי' סרוואל ליב ה"ר פלורנטין שטואלהער
 טקוטות בקצת 'וחנן טאיר ה"ר י"נ סי' יונה שבתי וה'ר טרינה די שטעיה הזר וי"ג ייבסי'
 ששון אהרן ה'ר ט' ס4 הזקן הלוי שטואל ר4 הרב טקוטות ושאר כיג ס" אלשיך מ"םה8ר

 . ס'א ס" חסון ן' שלטה ה'ר נ' סי' ח~שיון שטואל ה"ר ונ"נ ט'ס4
 ובא הטוריאה טנליל היה והוא שו"ת ס' שחבר הלוי יעקכ רבי הרב היה ההוא בוטןנם

 לויניציא' הלך וא'חכ ו"ל חסון ן' אהרון טה"ר הנדול טהרב תלם'ר והיהלשאלוניקי
 זועונט'

 שטו14ל ה'ר טקומות בכטה רבו חסון ן' אהרן ה'ר בספרו שהובאו הרבנים שטותואגה
 מלמד טאיר ה'ר מקוטות בכמה חיים י אהרן ה"ר טקוטות וש~שר מ ס"חיון

 הלו' 'צחק ה,ר ום'ח מ' ס" הכהן אשר ה"ר ף ס" אלש,ך טהירם בן אלשיך חייםוה'ר
 הזר י"ב סי' צרפתי ציון וה'ר אשכנו' סרווך( ליב וה"ר וקנו יחת טאיר היר וטזה טןסי'

 סי' טקנריא חן אליא ה'ר י"ר 40 חסון ף שלטה ה"ר 'זר סי' טקנריא רילטריגויהורה
 וקנו שה'ה פאפו יעקכ הטכונה .שמריא יעקב ה"ר ט"א ס4 הלוי שלטה והזר הר"חשל"ח
 היה ההוא מטן נס . ע-ר ס4 אשכנוי הלו' 'שעיא הזר נ' סי' בסו' בפטרץ ררוהיה

 בפלפול התרוטות בע5 ספר על פי' תרוטה נרול' ס' שחבר פי"נו עוריא ר' הרבטיניציאה
 ה,ה ההא ובוטן נחטריכם טררושיכם לעתיכם בינה ספר חבר גכם ורעת טעם בטובנדול

 . קורקום טנוח ר' הרבברוטה
 לירח2לי' והלך לטצרי' הטערבס( טארץ שבא ח"ם ן' אהרון ר' הרב היה ההוא בוטןנם

 אהרן וטרות ועצום גרול בפלמול וספרי1( ספרא על פ" אהרן קרבן וחבר שסי(ונפטר
 ונם ושופטיס 'הושע על פ" אהרון לב ס' וחבר נררשת שהתורה טרות ר"נ בריתא עלפי'
 חכטים בנים שני לו והיו ו'ל האחרונים בספרי טפוורים טפסקיו קצת ויש נריל פסקןהיה

 ן' אכרהכם רב' הרב הב'  שם בירח2לים ונפטר חיים ף רור ה'ר הא' שם נרוליםטעמנין
 נפטרו ושניהם פונשיטיריוח( בעיר ונפטר ת"ו חברון בשליחות והלך ו"ל וטיורע' אלופיחיים
 . שניהם בקצרות.
 רור כטה"ר העניו החסיר המצויין הריין השלכם החכם וקני טור' היה ההוא בומןנכ(

 יל חמץ שאלהיאל כם'הר הכולל הרב אטו אח' רודו של חלטירו והיה ו"לסונפורטי
 נרול טשורר היה ונם בפילוספיא הן בתכונה הן הקכלה בחכט' הן בחכטות כולל1ןהיה
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 רבו היה הרב וזה מלטר טדררם בסן הנז' אבא 'שראל רן הרב היה המ' זקני שלחביריו ומגרולי וקני'1"ל טור' אחריו נוהנ היה וכך ח2בהה שיר בלשון הררושים לחוור יורע היהונם
 בעיון חכמוח ככל כולל היה רבו אבא 'שראל ר' הרכ כי ז"ל א'א וא'ל יל אבי אדונישל

 חייו ימי והיו הניגון בחכמרת בקי היה ונם ובפילוספיא ובקבלה ובררוש ובפסקרקחלמור
 ב' נשואים שהיו 1"ל קלעי מררכי מה"ר 'הזקן מורי. של טסו היה והוא שנו-ו לס'קרוב
 קוררילייא לוי וכה"ר חוטאר רי טוב שם וכ"הר רניאל יעקב כה"ר היו טחכיריו וגםאחיוח

 . ישיבה כעלי חכטים אלו כל טוב שם יוסף וכה"ר נחמיאש 1' 'עקכיהיר
 ברורז וגדול מובהק רב טלובלין טאיר ל' הרב באשכנז היו הנז"ל הזקנים הרבנים בוטן3נם

 חכם'כם עיני מנהיר ום' ססכתורת "ו על וחרושין שטור? חכםים עיני טאיר ס'וחבר
 המעיין שיראה וכמו בספרו טפורמם כאשר. אשכנז גלילית בכל מפורסם רב והיהכה12'ח
 נרפסו6( שלא אלא הפסקים לם' בהקדמחו שם בנו ונ"מש אחרים ספרים כחב ועורשם

 הלכוח חרושי ס' חכר והוא הלוינ( יהורה בר אשכנוי אליעור שמואל רבי הרב היהובזמנו
 שיו2 הגרורת כל על הגרות חרח2ן ס' חבר ועור טסכתוח כ'4ש על ועמוק עצוםפלפול
 וטקובל והסיר מוכהק רכ אשכנזי הלוי ישעיה רכי הרב היה ההוא .כוטן וגםכתלטור
 עיש שחולנ( עץ הנקר4י העיקרים בעל ס' כריש מוכח וכן הבריח לוחוח שני ס'שחבר
 על כלליכ:מ וכטה הקבלה וע'ר הפשט ע'ר החורה על ררושים הוא ח"א חלקים ב'ןוהם4

 ה"ר אביו וגם בספרו שם הקורא שירארק וכמו רבים אחריכם חרושין וכמההתלמורד(
 המכתה הלוי שכחי רבי הרב בנו וגם אברהסס( ברית וס' ברכה עמק ס' חכר הלויאברהם
 והרב ההא הספר בהקרמת שכם ונרפם ו( הע~ורים ווי ס' וקראו קטן ס' חברשעפטאל

 היה ההוא בומן וגם שמו( ינפטר לירושלים הלך ואח"כ לצ"פח מאשכנז לו הלך 'שעיהר'
 משנה מררי שחא על פ" שחבר שטייוח( זולר ליפמן רבי הנקרא טוב יום ר' הרבבאשכנז
 חטורורת ולחכם מלך מערני וקראו הראש פסקי על פ4 עור וחבר טוב יום חוספחוקראו
 ישעיה מה"ר והקרמה אפרים שלמה מה"ר הקרמה כחוב טוב יום חוספח ס' בתחלחושם

 . אחר בזמן כלם שהיוהלוי
 באסן6( חיים ה"ר של בנו באסן יחיאל ה"ר בקושטנרינא היו הנז' הוקנים הרבנים בומונם

 ובעומק קצרה בררך פסקיו לכחף טנהגו והיה גרול ופטקן ברורו גרול מובהק רבוהיה
 ,גיול

 טובהק תלטיד והיה ז'ל הטכי"ט הרכ של בנו טטראני יוסף רכי הרב היה ההוא בזטןנבם
 הרבה חורה ולמר ברורו וגרול מובהק הרב והיה 1"ל ס4שניסט( שלסה רבימהרב
 ואז לקוו2טנרינ4י הלך ואזחכ חורה שם ללמור כדי רב ממון ובזכז תו"בב בציפחבהיוחו
 והלאה מכאן שם שכתב כ"ט סי' הראשון בספרו מוכח וכן שנה ל? או ל"ה כבן הרבהיה

 'מי והיו ליצירה הש"צט בשנרת נפטר והוא ליצירה הש"סר משנח בקושטנרינאהשבר:י
 קטן אביו הניחו ואז לי%'רה הש"ם בשנרת נפטר אביו המבי"ט הרב שהרי שנה ע'אחייו
 ושם ע"ש'( ז"ל אנ'1 הרכ של תשובות לסן בהקרטתו עצטו הרב כתב כאשר שנה י"כבן

 וטובים בחכטרה גרולים רבים חלם'רים והעמיר בישראל הרבה תורה הרביץבקח2טנדינא
 צשנרת ס' עור וחבר ססכחורת כסה על ח2טוח מש'ורת חלקים ב' יוחבר טוביםבכועשים.

 מה"רם י"א בסף מהרישך בח"א בומנו שהיו .מפריו בחקי שהובאו הרבנ(ם שמותי**יןיק . מררושיםפענח
 ס' חבר הרב וזה יז סי' אזקרי אליעור רבי הרב טקומוח ושאר י"ר סי'גלאנטי
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מח
פאנ.6זא

 חייא רבי הרב אוחנה ז' סולימאן רבי הרנ שהוא ונראה כ' 40 סליטאן רבי הרכהריד,ם
 רנף הרב טקומות ושאר ל"ד ס* רבו טאג'ם שלסה רבי הרב מקוטות ושאר כ'א 40רופא
 הרכ טקומות ושאר ל"א סי' קשטילאץ טשה רבי הרב הוא טי נורע ולא כ"ר6( ס4טנחם
 הגקב רכי הרב ט"ד ס4 ארמל כ"2ה רבי הרב טקומות ושאר ט' ס4 עטי~וש טוכ שםרבי

 משולט טשה רבי הרב טקוטות ושאר לד ס" באסן יה.אל לבי הרכ ט"ט 40אכואלעפיא
 ס* סויניציאה ברוך ף ברו רבי הרב ס"ה סי' יקר ז' חנניא רבי הרב וקי'א סיב 40הלוי
 .יעקל קהלת שטו וקרא קהלרה ס' על פ4 ס' הבר הזה והרב מקוטורה וש4ער וס'טס"ה
 שיראה ולמו ופילוסוף בהכטות כולל הככם שהיה נר' בספרו שס וטדבריו כ( 'שראלוקדש
 יעיש ז' אמרהם רבי הרב ע'ב ס,' המקוכל .יטאל חי'ם רבי הרב הנוכר בם' שםהטעיין
 ציו ס" בוטון די טשה רבי הרב יעיש ז' טוכ יומ ר' הרב של אביו שוהו ונראה ע"וסי'
 חככם קל"ט סי' ביגא יהירה רבי הרב קכ"ר טי' לאניארו שטואל ה"ר כ"ה 40 הכהןרור רבי הרכ טקומות ושאר ק'ד ס4 טונסון אנרלם רכי הרכ ק'נ ס" מסון ף אהרן רמהרכ
 השלמ התכם של תמיו היה והוא שם ונפטר נרנים הרבה תורה הרביץ ושם לצ"פתוהלך טשאלונקי היה ותתלתו יהודהג( טלכי שמו וקרא סדרוש,ם קטן ס' וחכר הגדה בעלדרשן
 ונפטר תו'בב בירושלים מררשי בבית בחברתי לוטד ,2היה ז'ל פילו טוב שם ה"ר וריעיאחי

 הספרים טניה שהיה גרשון יצחק רבי והרב סרוואל ליב וה"ר צרפתי ציון נבן[ רבי הרבבטצרים
 בנבנשת חיים רבי הרב ק'ן ס4 טוטאל אברהם רבי הרב קט"ח ס4 ויניצ'אה עי רבניוהם

 . קראס4
 קורכם בצ"פת שככם יושב היה ז"ל שהרב בוטן בצפר1 שה'ו הרבנים שטוחמשכר;

 שבם ר' הרב הש"סא בשנוץ פ'ב בם4 שם ומפורשים כתובים והםלקהמטנרנא שהי
 אוזירא ]רי[ שטואל ה"ר היום סרר ס' שחבר וזהו טכיר ף טשה רבי הרב עטיאשד(טוב

 חייא טעשה ס' שחבר הרופא חייא ר' הרב הטקובו-( טבול ז' יוסף ר' הרב ששוןיעקב' היר ופסקן טובהק רב והיה צהלון טוב יום 4' הרב וררושימ0( טפירושים מפרים קצתשחבר
 התכם בן היה והוא סאג'ס שלטה ה'ר של תלמירו שלום אגיהם ה"ר הלוי גרליא ר'הרב
 ותלטיין קארו טהף"י של חבירו שה'ה שלום אברהם ר' הרב של בנו שלום אל'עזרכה'ר
 41 הרב קפ"וו( סי' בח"א המבי"ט ובתשובות חביב ף טהר"ל בתשובות ונזכר בירב טהר"ישל

 תלטיוו והו"ו טוב חן ס' נשחבר[ הלוי טוביה ה'ר הטקובל אוולאי טסעור ה'ר אבוחנהסלימאז1(
 בוטון ד' יצחק 41 הרב הכהן שלטה ה"ר בוטון רי אברהם ר' הרב סאגים שלסה ה.רשל
 רוד רבי ור4!ויב ברזלי ברוך וה"ר ברזלי טאיר 41 הרב של אביהם והוא ברזלי 'הורההיר
 וא*הכ לצ"פת והך[ך אטי טצר קרובי היה והוא טשאלוניקי היה הרב ווה ה( קאשירישרי
 קאלדשיץ יוסף רבי הרב שכם ונפטר בתלטיריכם הרבה תוררה שם וסיביץ לירושליםהלך

 . ול מטראני טהר"י רוב נם עטהם וחתם פאלקון יעקב רביהרב
 ו* ותרב מרו ס4 י"ר בחלק נלב ה"ר טטראני סהר"י בח"ג שהובאו הרבנים שטותך4פלרו

 40 פטרץ מעיר צנוע טשה ר' הרב י"ז 40 0אגים שלטה מה"רר בן סאג'םטשה
 מ"ר פקוסורש ושאר ט' ס" באסן יחי4הל רבי הרב ל"ט סי' אלנזי אברהכם ר' הרבכיא
 ה"ר מקוטורש ושאר א' סי' באסן יחיאל ר' הרב והעזר "בן בחלק נ"א ס4 נוט4שזרחיא
 40 טיריא מעיר גאן(יקו אלישע ר' הרב בן גאליקו נבריאל[ ה'ר ה' ס4 סאגיםכח2רה

 טניוה שהיה גרשון יצחק ה"ר טררושיכמט( ספריכם וחבר צ8"ת תושב ה,ה ואביו ול"הף
 השטיה'( שרת שנדפם הלוי טנות ספר בסוף כרטוכח בשנים מופלג זקן וה'ה ט' 40הספרים

 מגנ 15611 ועי' ימ:"ט ס:'ת *ה נ1י:י, 1:דטס ה"דס ת1!דות 056 0נ55י יממ נ( . נ"ד מס ונטעמ ג'0 י,!"(
 מ"ד ע"5 1( . 6' !"1 ע"5 1( . "' מ"נ ע"ן ה( . מס :"ה עטיי6 ד( . מע"1 יונ!ין נדסם נ( . תי"תט;'
 וטה"ם קה!ת *מתר ע! פעו:י1 ום ממ"נל נ11:ה 4,6 ט( . עיקר נ4ימ וממתת:ו מס נ"ס ק6מפדימ ת( ."'
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 היה תחלתו מם הנדפסים הספרים כל וטג'ה בשנים גדול אדם הוא היה כבר ואזליצירה
טציפ"

 ד,רתו וקבע ויניצ,אה לעיר הלך וא'חכ אלשיך טהר'ם של תלטידו וה,ה שם כדטוכח
 כש סי' טגאליפול בוטון די טאיר רבי הרב מ"ו ס4 טקנד,א חן אל,ה ה"ר "א ס"קאשיריש די דור רן והרב חדידה שלטה היר הספרים4( טהגהת ידו עע( 11 טצוה עושה וה,השם
 הרב בן הנרבוני צטח רבי הרב כ"ב .סי' ששון אהרן ה'ר בן טגאליפול ששון יוסף רביהרב
 שלטה רבי הרב ליד סין ערילה יונה ה"ר בן עדילה שטואל ה"ר לזא 40 הנרבונישלטה
 ס4 טונסון אברהכם רבי הרב ט"ל ס,' חדידה שלטה ר' והרב קארו טהר.י הרב בןקארו
 אבאלעפש יעקב רבי הרב טקוטיו ושאר ס' 40 באסן יחיאל רבי הרב חה'ט בחלקמ'

 "ט ס* יעיש ף טוב 'וכם ה"ר '"ו ס" בוטון רי טאיר רבי הרב '"ו ס" ששון יוסףוה"ר
 ל'ו ס" תע[טידו טטנאנסיא אשכנוי טשה ה"ר כ"ג סי' בודון טשר הלו' עזריאל רביהרב
 הוהב שרביט ה'ר.שמריא תיים בן א2(יהו הק- ל"1 מי' תר[טירו בנבנשת יהושע ר'הרנ
 הלוי טשולם טשה ה"ר יעיש ז' טוכ יום רבי הרב באסן יח,אל ה'ר ,קר ז' חנניא רביהרב
 טסייכש והוא שלום יהודה בר יוסף רן והרב פ,לוסוף אליהו י4 הרב הכהן 'וסף ר'הרב
 טורוננטונ( ירטיה הרב ספררי שר(ום בר נתנאל רב' הרב ית'א בן תם טה"ר טתשגווזס1ום
 ס4 טפטרץ ענוע כהבה רבי הרב ס' סי' ואבי ישראל ה"ר מ"ג בס4 נוכרו הרכנים אלוכל
 סי' ברוסא טעיר אלגאוי אברהם ר' הרב פ"א 40 ז'ל ורבי טורי קלעי טרדכי ר' הרבע'ו
 הלוי טשולם טשה הקך באסן יחיאל רבי הרב ק"ב ס(' טאנררינופלא ביטון יהורה ה"רפ'ה
 זהו ואול' ק") ס4 כהן מרדכ, היר ק"ו ס,' חלב טעיר לאני,אדו שטואל רב, הרב ק'ה40

 לא13יאדו שטואל הרב של חתנו שהיה התורה על טדרושים דרור טר ראש ס'שחכר

 והיה יעיש( ף אברהם ה"ר בן )וה,ה יעיש ן' אברהם ר' הרב בן 'עיש 1' טג יום וה"רב~יסן
 טנכסיו חכטים תלטידי טהנה וה,ה אחד בטקום וגדולה תורה טופלג ועשיר בדורו נדול טובהקרב
 טן רב שהיה אגווי דוד והר,כ ז"ל קארו טהריי של בנו קארו שלטה ל' הרב וגםטאד

 טוורגונטו ,רטיה רבי והחב וילייסיד ף שטואל והרב קרובו אנוזי הי,ם וה'רהרומאניטים7(
 ר[מד ושם לצ'פת והלך קנדיא טעיר שהיה ג' ב' ס" יחייא ף תם טה"רר בתשובות גםונוכר
 או שנה מאה כטו ימים והאריך שם לדור קושטנדינא לעיר הלה וא"חכ ו"ל קארו מהר"י הרבבישיבת
 הרב בקושטנרינא . שם היו הנז' הרבנים בוטן וגם וגדו2(ים טובהקים רבנים אלו נליותר
 אהרץ רבי והרב טשאלוניקי שהיה ששון דוד ה"ר בן 1חסיד טובהק רב ששון אליעזררבי

 וה'ר חיים ן' ברעי רבי והרב יעחק, מאיר וה"ר טהר"הש תלט,ד שהיה טובהק רבקופינו
 רבנים ג'כ אלו כל הוהב שרביט אברהם רבי והרב שטחס( לב ס' שחבר אליגריאברהם

 שבא חד,דוה שלטרה ה'ר הנז' הזקנים הרבנ,ם בזטן היו ומירושליכמפ וגדולינבםטובהקיכמפ
 והיו בניטין 'שראר[ והיר בניטין ישראל רבי והרב ישר,ם1( תוטת ספר בעד שנדפםשטתול כללי ס' שחבר הוקן סירילי,ו שטואל ר' הרב של בנו בן וחוא וחסיד טובהק רבסף"לייו שטואל רבי והרב לירושל,ם טשאלונ,קי שבא קאשיריש די דוד וה"ר לירושליםטקושטנדינא

 ישראל רבי הרב אלו רבנים ושני וטקוכל מובהק רב וה,ה אליקים ישראל ג"כ אותוקורים
 אחד יום בירושלים ובהיותי ופסקים דרושים כתב במט,ן ישראל והרבאליעזר'םטנלאנואי,( רכי מהרב תלטידים והיו חביר,ם ה,ו ושניהם טטצרים היו סיריליו שטואל וה"רבניטין

 *'1 7( . ',הי גי4ס ס4חרון ג( . נסווון 5ץוו( ו:ן :ס :"ס יויונונמו נ( 5ס. "'ס 4%'ג נע'ע 11:ז ש'4(
 ב"ן 11*6 ננ"1 1( , ג' 1"ב ע'1 ו( . מ"ג "' 1ת:מ'ס וינן ועי' ת:סחהו :ס ע1 ימו ס( . נ'5'"
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 "י:י:":ע:ג5 נהג י:ינעי ש שימ '7ז1'
 שנה טארבעים יותר ר,ין והיה בתלמיר,ם הרבה תורה הרביץ ושם לירושלים הטקרבמארץ
 שאלוניקי מעיר והיו ואבי עזריא כטהדר הזקן השלם החכם של בנו ואבי ישראלה'ר

 חכטת וחבירי אני ןמו לומרים היינו 5( מעט יותר או שנים עשר בן קטן בהיותיחכוני
 הרביץ ושם לירושליכם הלך ישראל ה'ר ובנו שנה משמנים יותר וקן היה והואהרקרוק
 חכם רומאנו יעקב וה"ר מקושטנד'נה שבא אספריאל יהורה ה"ר וגם בתלמירים הרבההה-ה
 חכם טרריאולה שמואל וה"ר פה ע5 טשנה סררי שתא יורע והיה שנה משטנים יותרוקן
 שב4*1 טרינקי הלוי משה וה"ר אטליא מגלילות שבא זקן חכם י141ל וה.ר 'שיבה בעלוקן

 ד[ורש למה'ר' הכוגות ספר והרפים סרר והוא ומקוכל זקן חכם והיה המה-יאהמגלילור.ז
 תורה ולמר מפורטונאל שבא טוכהק ורופא מקובל חכם צמח יעקב ה"ר וגם ו'לנ(אשכנוי
 בירושלים לרור הלך ומשם הקבלה בקכמת שם ולמר לרמשק הלך ואיחכ בצ"פתבתחלתו
 יקר אור פי' עם הזוהר בם' ימים קצת טררשו בבירה למדתי הכורהב ואנ' אשכנדלוריא מהי" הרב וכתיבורה הזוהר בם' חכטים קצרה לוטרים היו חמם בבירהו מדרט ביתהבע

 ומקוכ זקן חככ:פ יששכנזי נו-זן וו-הרב ומקובל וקן חככם ו-הכהן מררכי וכה'רומקובו( זקן חכם נאון 'צחק כה'ר היה צמח יעקב הרב של ומחביריו ז"ל הרב וכתיבותלהר'מק
 ההוא בזמן וגם הקבלהג( בחכמת ספריכם קצת שחבר אשכנוי שפירא נתן והרבוהוא
 חכם איספצ'א יצחק ה"ר וגם מקושטנרינא שבא גרול מעיין חכם מרינה רי משה הרבהיה

גר~
 בתלטידים תורה שהרביץ נרבוני שלטה ה"ר בו נרבוני צטה ה"ר בם מובהק ורופא
 עוריא ה'ר וגם לירושליכם מקושטנדינא באו אלו חכטים וב' טשלג וקן והיהבקושטנרינא

 . 5ירושלים מקושטנרינא שבאו מעיינים חכמים גוקליר טוב יום וה"רויילסיר
 מובהק רב היה והוא ארחא יצחק ה"ר בן ארחא אלהגחי ה'ר בחברע היה ההואוכזמו
 פסקיבש כרהב ועור רבה טדרט על ופין יעקב עין על פ* וחבר מוכהק היופא;

 ע5 פ" חמה והרן ס' וחבר מקובל חכם אוולאיה( אטרהם הרב שם היה וגםוררושימי(
 אבוהב יוסף רבי והרב הקבלה בחכמרה אחרות כתיבות כתב ועור בראשית ס' הןהרס'

 הכוחב ואני בחברון לרור מצירון שכא וקן חכם נחמיאם לוי נה'ר שם היה וגם טעייוחבם
 ל,ציהת הת"יב בשנת ב' ופעם ליצירה הת'ה בשנת א' פעם תו'בב לירושליםכשעליתי
 "הצרק עולמם בכית היו שכבר הם מעטים זולת הנו' הרבנים אלו כל פני להקבילוכיתי
 גברהם . וה"ר קאשיריש רי רור וה"ר חרירה שלמה והיר סירילי,ן ן' שמואל ה'רשהם
 רבי הרב הטערב מארץ בירושלים בא התי"ג ובשנת להכירם וכיתי ולא 51"ההאוולאי
 שנים ועשר מאה בן שה,ה לנו ואטר בשנים מופלב וזקן מובהק רב טערבי הכהןאברהם
 המערב בארץ רבנים בנים ב' לו ושהיו ו"ל חיים בן אהרון ר' והרב של חבירוושהיה
 לירושלים שניה פעם וכשהלכתי הצדק לב"ע נפטר ביר4שליכ:ם שבא חרשים ר' או מואחר
 כה'ר הטקובל החכ' בישיבת אחת לשנה קרוב למרתי התי"ב בשנת ביתי בני עם שם5רור
 בן ואבי עזריא והיר והמקובל צמח יעקב ה'ר השל'םיכם החכמים בחברת דל גאוןיצחק
 היה בנים'ן ,שראל ה"ר בן בממין ברו4 וה'ר וררשן ופסקן גרול מטין ואבי 'שראל ר'הרב
 רח- וכה'ר ריין הלוי 'צחק וכ"הר שם :ונפטר למצרים והלך וחסיר ופסקן נרולטע"ן

 וגכ:ם ז"ל אחרים חכטים תלטידי וז54תם גאון חי'ם וכ"הר טכיר ~רחיא וכה"רנעטיאסס

 טשה כה'ר מם ונפטר למצרים ובא ל'רושלים משאלוניק' שבא מעיין חכם נתןו( נמיםכה'י

 ט, ז( . יא נ' ח"4 טס'ג ש' ג( . ינ ג' יסגמיס ועד עי' נ( . ס' קגסס *' מ'ד ע"5 טס"ט טגת סייט*(

 מיע 4שו עי' 0 . *, סגקס *' מ'ו ע"ן ו( . ע"ט *' ט"6 סס"ג ע4 ס( . ט"ו ע' 5טנמיס "עי נא "'טס
 . י"ג "ץ%*'ג
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 עןם היו זמן באותו וגכנ וקניכם חכטים ברוך שלסה וכ'הר ביסאנרו 'הורה וכה4רחלשגואה

 וררשן גרול מעייך ,היה והו~ש לירושליכ:ם והלך טשאלוניקי שהיה גורטיחונו שטו~עלה-ר
 הרים ועוקר גרול טעיין אבואלעפייא חיים ה'ר וגכם וחרוש'ן ושטורה רבים רר,שיםוכתב

 ועוקר גרול טעיין אמיגו אברהכם וה"ר ו'ל אבואלעפייא 'עקב ר' הרב בן והואבתלטור
 חאגיו יעקב וכה'ר: רהילקוט על פי' שעשה ג'ר,לי~ש אברהם וה'ר וחסיר בתלמורהריכם
 החהכם עץ וקראו משנה סדרי שת~ש על 'פי' ועשה בתלטיריכם הרבה תורה שםשהרביץ

 כרעב ועור חכטה תחלת וקראו טקינון שטשון רבינו שחבר כריתות5( ס' על פי; עשהוגם
 טצ'פת שבא טעיין חכם טולכו יוסף ה"ר ועור שם ונפטר 7"קושטנרינא והלך אחרותכתיבות
 וט'רות ס' שחהי המשורר נגא"רה 'שר~של ר' הרב תורה טרביץ היה עוה ובעירלירושלים
 טערכווה ס' חבר ועור נרפם 7יא אבל טפזמונים ישר~ול שארית ס' עור וחברישרא7"
 ס' ע7י פי' אוהב פצעי ומ' ררוש,ם טארבעים ,שראל מקוה ום' התורה על פי'ישראל
 טוב לקח ס' ותבר רטשק טרבני שהיה נגאר"ה טהר"ם של בנו והו~ו נרפסו ולא~ויוכ
 והרביץ נגא"רה טשרה ה"ר בנו במקוטו נכנם כעוה נגא'רה ישראו( ר' הרב שעפטרואחר
 בעברי הת"ה שנ' ראשונה פעם לירושלים בעלותי הכותב ואני שניס כסה בעוה תורהשם
 קצרע בחברתו ולטרתי שנם תוה טרביץ שה'ה נגא"רה סשה לה"י ראיתי ~שו עוהדדך
 אחיו ברולי בו(ך  וה"ר ברולי מאיר ו"  יהרב פאלקון יעקב ה"ר  בן א5ירה'יאלקון ר,יהרב רופא חיא  הרב של חתנו שהיה  שלום אמרהם רן הרב בצפזת היו ההוא ךגזמן .ימים
 וה"ר ריינא לה רי זרחיא ה'ר ואחיו ריינא לה רי 'וסף ר' והרב ברולי 'הוררה ר' הרבלני

 שלטז-ק והזר אשכנויכם אחיו י~שמן אל שלטה חה"ר יאטן אל טנחכם וה"ר קרישפיןיהורה
 שם ונפתר בחברון לדוף ורקלך 'וררשן גרול מעיין והיה שנה מצ' יותר ימ'כם האריךאלמן
 אבוררץ 'הושע ר' הרב ונם גרול טעיין חכו2 והיה שאלוגיק, טשר שהיה פינטו אפריסיה"ר
 טהרח"ש של תלטירו חנרל' יהושע ר' הרב ונם ונפטרשם בחברון לרור והלך טעייןוחסירחכם
 ספר ל' הראה ובנו ודרשן ופסקן גדול טעיין והיה הרבה תורה והרביץ בצפ"ת לדורון-קלך

 חבירו היה חנרלי יוסף ה'ר )היה( ואשביו ב9"פרן שם ונפטר נדפמו ולא שכתבטהפסקים
 וקן והיה אשקופיא בעיר תורה מרביץ והיה ואביו ו"ל קונפורטי רור טה-רר וקנ. טה-'ש7-ן

 גצפ'ת היו היטים באותס וגם שנה לתשעים קרוכ וקן היה פניו לראורע וכשזכיתיכיפ47ג

 הלוי בנימןהי
 חככם.

 וחסיר מקובל חככם חביל,ו דור ה,ר ורעלטירו וחסיר טקובל וקן
 שהיא בעיר נפטר בניטין ר' והרב 7"ארץ לחוצה יצאו ואח"כ בירוש5'ם לרור באוושניהם
 היה ההו~ש וגוטן ו"להה ~שיוט'ר בעיר "פסר חבי7"ייו רור ר' והרב צוכא לארכםקר,בה
 'עקב ר' טהרב מובהק תלמיר גרול וררשן טובהק רב פינטו .יאשיהו ר' רובבדטשק

 ספר על וס" התורה על ררושים טווקק כסמ וס4 גבחר כסף ס' חבר והוא ו"לאביאלעפויא
 ההוא ךבןכ,ן נרפסו. ולא פסקים ג"ך שסתב ויטאל שטואל ר' הרב חתנו ואזל .עקבעין
 אומר והיהו טופ7"ג ווקן גרול ופסקן טוברהק רב סכנררי אכרהכם ר' הרב בט9ריכםה,ה
 תפיליוג( בה' בטא"ח ו"ל יוסף בית הרב שטביא איסכנררני יוסף ר' הרב ש5 כלו בןשהיה
 ר' וחרב שיחון טשה וה"ר ברהוכם חנינא ר' והרב הכהן יהורה רן והרב גוטה !רחיאי' הרב ה"ה גרוליכם החכטים בחכרת ליצירה הת"ה בשנת אחת לשנה קרוכ בישיבתובכיתו לטרתי הכהיב ואני ובקר בקר בכל בביתו : ישיגה לו והיה טונסון אברהם רהרב תלטירוה,ה

 . גרולים חכסיס תלטירי ווולתם סיגורה אהרן וה"ר שראף,הורה
 לטררה' כן וכטו גרול ופסקן טוברהק קכ הכהן טשה ר' הרב שם היה ההוא בוטןךגם

 הרכ הזה גרולים חכטים ליצ,רה.בחברת התי"ב בשנת אחת לשגה קרוב בישיבתואנ'

 . תמיס: וו'; 5' ח"* מק"נ סי"ג יס:;ת ג, !' !גי! גתנ ,:יס 3( . סיי " "'* ;ז"; ש'*(
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 חכם היה אבינדור הרב חה אשכנזי קשטילץ ושמעון מ'ר של מנו ~ששכנוי קשטלץאבינרור
 יר כחיבת שו'ת ס' ר~שיתי ו11ני ומקובל נרול מסיר והיה שנה6( טשטנים 'ע:ר טופלנזקן

 נרו7ם חכם שערה אבו קגקכ ר' הרב ישיבה באותה שכם היו ונם קשטילץ שטעוןטה'רר
 וה'ר וררשן חכם ברהום חנניא וה,ר וטקובל גרול חכם ברק- יוספי~ש ר' והרב וררשןטעיין
 ר' הרב ווה וררשן וטעיין גרול חככ:ם חזקיטו יהודה ין והרב וררשן חככם זייתון~שהרון
 ואחר שנים כטה תורה שם והרביץ לרוריש והלך שא7מוניק' מעיר היה תחלתו הכהנטשה

 . תויה והרביץ מצרים לפה כא ואח"כ לרמשק הלךכך
 ויץרביץ וטקובל וחסיר טובהק רב טריקה אברהם ר' הרב בטצריכם היה ההוא בזטןנם

 הרב אלו רבנים וב' נרולים חכטים היו וכלם רביכם תלטירים והעטיר בישראלחורה
 ליצירה התי"ב בשנת סצריכם בפה שניהם נפטרו טריקה אברהכם ר' והרב הנהן משהר

 ה'ר ההוא בוטן היה ונם בפטירתם נטצאתי הכותב ואני בשנים טופלגים וקנים היוושניהם
 תחייתו שהיה ז'ל ואיל שנה לצ' קרוב וחיה בשנים טופלג וזקן גרול חכם חלפתאטשר
 שלסה ר' ושטו מעיין חככם בן לו והיה ר"א חייא ר' טהרב רעלמיר ושהיה צפ"תבעיר

 הרב של בנו ז'ל קשטרו יצחק ר' הרב ההו~ש בזטן היה וגם ~וביו בחיי ונפטרחלפו-שא
 אחר בטקוכם וגרולה הורה ועשיר ופסקן נרוין חכם והיה ז"ל קשטרו יעקב טה'ררהנרול
 ההו41 בזטן היה גם ז'ל קשטרו 'עקב טהר'ר קל אחיו בן ז'ל קשטרו אברהם ר' הרבונמ
 אכרהם הרב היה גם ז"ל בירב טהר'י הרב טטשפחת והיה וררשן זקן חכם בירב 'וסףה'ר
 טהר"כם הרב טטשפחרם שהיה ונראה בתלטיריכם תורוה טרביץ טעיין חכם אלאשקארן'

 . דלאלאשקר
 ס' חבר והו~ש וטשורר וטובהק נרול חככם גאנסו יוסף ה'ר בברוסא היה ההוא בזטןנכ(

 ש רכו היה והוא ז'ל נגא"רה ישראל הרב של פוטונים נטו וטששחים נאיםפזטונים
 טובהק רב אשכנזי סרואל ליב ה"ר בויניציאה היו ההו~ש ובזטן ~ולגאזינ( שלטה ר'הרב
 כ% רב לוצאטו שמחה וה'ר פסקים בכטה האחרונים הפוסקים בספרי דבריו והובאוופסקג

 יעקב כה"ר החככם שהרפיס כיר לם' בהקרטרץו הוא כתב כאשר הבושכם ערוגוץבעל ארקוולטי שטואדם ר' טהרב תלטיר והיה כולל רב טטורינה אריה יהורה וה'רבחכטות
 של- אחיו היה והוא טהרשר"ם בן טרינה ר' שטעיא ה'ר שכם היה וגכם ז'ללוטברווונ(

 ה.רשריא שם היה וגם וכסשילס( סרינה רי קוסשראר71( הסכונה סרינה די 'הורהכה"ר
 סררושים לעתים בונה ס' חבר זעור התרוטות בעל ס' על פי' תרוטה גרול' ס' שחשרפי'גו
 שהיו ו11טליא ויניציאה רבנ' חנור חסוןו( ן' אהרן ר' הרב בזטן היו כבר אלו ורבניםנאים
 סאטינה 'וסף וה"ר צרפתי ציון ו" וה"ר צויראל אבינרור ו" הרב הם חסון ן' טה"ראבוטן
 ס' עור וחבר הר"ן רברי ועל הר'"ף הל' קצרץ על ס' חבר ועוד קרש טקראי ס'שחבר
 טנטובה איש מפאנו עוריא וה"ר שטואל בר ברק- היי וגם ימיןו( ררך וקראו הכטותקטן
 נתנאל וה"ר טטארצ'נרה טשה וה.ר ספיררה פינצו חזקט4 וה'ר חנין שבת' בר נחטןוהזר
 מנחם וה"ר בשאן טררכ' וה"ר טירכ' בר 'שעיא וה"ר טקרטיניצו 'וסף וה"ר טמורינהטרבוט
 סלחטות סשבית בם' נזכרו ההוא שבזטן רוטא רבנ' וקצת הנזכרים הרבנים אלו כלעוריא
 בוטן היו ובליוורנ' בטקוטם ע.ש טים פלגי ובס' 'שראל טקוה ובם' הטים טקוה עניןעל

 טשרז והיר נרפסו ולא טררושיכם ס' עור וחבר הישרח( ס' שסרר קטן 'וסף ה'רההוא
 בנופו שברם פריון בטצות טאר טשתרל והיה צרקה ובעל טובהק ה-ופא זקן חכםקוררווירו
 בעיר תורה טרביין היה ההוא ובוטן בתלטירים תורה וטרביץ זקן חכם טלאכ' והירוכטמונו

 ה'ר היה ובאנררינופל~ש וררשן פסקן משהק רב והיה טבורך שלטה והזרט(קאשטוריאה
 שכם כתוב כאשר אחרים ספרים עור וחכר טררושיכם יוסףי( יד ס' שחבר צרפו-:ייוסף

 עי' ס,"ט ויני,י6ס סנימס מנ"ן ע1 מונתי ג( . 6' נ"6 ע'י נ( . מ'ו( 6' 9"6 ):ס'ג מ"ם סנמ מטד6(
 . 6' מ'ן ע'ל ו( . נ' מ'ג ס( . קונד115 סו6 ו1,6י ט,נו מס ,ודע 6יגי א סס 1( . סעיו 1' מ"גוי"נ1
 ס5מס ס"י סנ"1 נד6ס ט( . ו6'5ך קנ1ד ,4ס נונן וונ" למ"ס וימ1'6י מיס,ם 9( . 6' מ"1 1ש1 נ:נס ,ס נס1(
 . ש,מק 9מ1'*ס '( ,ניג. 1,ס מינ ונ"5וכו'

2:$



1856 .16א
 וה'ר הכהן שינחם והיר עוכריא אליהו ה"ר שכם היו וש נדפסו לא אכל ספרוכהקרמת
 הרבניכם 1אדץרו . 'שיבה בעלי טעיינין נרולים חכם'ם דנון יעקב וכה"ר אראטו'ישראל
 וראש ופסקן טובהק רב שולם מנחם ו4 הרב אחריהם קטו בשאלוניק' שהיו הנז"ל6(הזקנים
 וכך למורויו שי ס' שהכר יונה שכתי ר4 מהרב תלמיד והיה 'שן ן~ישבונח מק"ק'שיכה
 יעקב וה"ר ויותר שנוה צ' כטו יטים שו-ואריך ז'ל יונה דוד כטה"ר השלם החכם בנוא"ל
 וחסיד גדול טעיין חכם והיה רב ולחם משנה לחם בעל בוטץ די אברהם ה"ר בן בוטוןרי

 ועשיר 'שן 4וטליא טק"ק ישיבה וראש נרול חכם פרח'4ש טמשפחת הכהן אברהכםוה'ר
 טלטד אברהם וה'ר הגהם בין טאור וחשוב טובהק רופא היה וגם אחד בטקומ ונרולהתורה
 ז"ל טלמד טהר"ם של קהיבו היה והו4ש טוכהק ורופ4ו בחכטות וכולל ופסקן גדוד[חכם
 בוהיותי א' ויום טדרושיכם ס' וחבר הגרוה ובעל נדול וררשן זקן )חכם אטיגו חיימוה,ר
 נחטרעם דרהשים שוהיו וראיחי אלי אותו והראה כיני:ו הדברים נתנלגלו עטו טדברבביהו
 טוה"רר תלם'ר היה והו4ש להרפיסו בירו עלה ל4ש אבל להדפיסו סשרץדל והיהוטובים
 אברהכם וה"ר 4וטינן חיים ה"ר אלו רבנים וב' שטואדן בנ' ס' שח:ר ז"ל ח1וןשסואל
 שלו בקהל אחר כל תורה טרביצים שם והיו אסקופי4ש לעיר טשאלוניק' ר,לכוטלטר
 מנחם ה,ר של חבירו והיה גדול חכם הכהן מנחם הזר שס היה ההוא בזטן וגם שסונפטרו
 חככם באולו רור ה"ר שם היו גם יל טיטר אברהם היר ושל אמיגו חיים ה"ר ושלשולם
 וקראו הזוהר על פי' שעשרה שטריא דוד ה"ר היה וחבירו ת"ת חברת על פקיר והיהזקן
 נתנאל בר יצחק וה"ר בנבנשת יהודה וה"ר שיראנו אכרהם ר' הרב שם היו גם הקטןדור

 כל בקושטנד'נא שנפטר אלקאבץ בן הלוי 'צחק וה"ר ,יונה שבתי טה"ר תלטיר שהיהפארדו
 ננכם * שאלוניקי שר וטנהיגי גבירים והיו ישיבה ובעלי גרולים שהעיינים חכטים היואלו
 זןלהה אשטרוסה רניאל טה"רר הטובהק הגדול ו-הרב ח-בי מורי היה הנו' ויהרב:יםטכלל
 ז'להה קד[עי טררכי טה'רר והעניו החסיד והקרוש הגרול טהרב טשהק תד[טירוהיה
 רביכם פסקים וכרהב ודרשו נדוד[ פסקן והיה 'חיאג( פורטוגאד[ טק"ק ,שיבה ראשוהיה

 ומראהו ט4יר חגניו חסיד והיה החכטורץ בשאר בקי והיה שטות והרכה רכיםודרושום
 וטובים בחכטה גדולים רבים חלטידינ:( והעטיר הרכה תגיה ורירביץ צגאוו( ה'כטל4ץי
 דור הסותב הצעיר ואני טהרר4ש אחר מהדורא טהדורורע משכעה יותר טוביםבטעשיכם
 . ו"ל הצדק עולמו לבית ל'צירה התי"ר בשנת נשטר והו~ש שנירה טטההנרא תלמיריוטכלל
 בן בהיותי בקטנותי עטו לטרהי ואני אנני"לס ברוך 41 הרב היה הנזכרים הרבנים טבללנב(
 תלם'דים והעם'ר הרבה תורו-ה והרביץ החכטהת בשאר נקי ודוץ2ן ופסקן טוכוהק רבהיה. והוא קטא בבא ט' לנשרים והיינו תורה חלטור בחברת יש,בה ראש שהיה בעור שנה'"ג

 והלך גדול טעיין מובהק, חכם רניאל שטואדן ה"ר היה אנג"ל ברקי הרב של וחבירורבים
 . שם ונפטר הרבה תורה שם וד4-ביץ אישקאפה טהר'י בומןלאזטיר

 נרת[ פסקן והיה ועניו גחסיר טובהק רב גאון שטואל ה"ר היה והנז' הרבנים מכללנם
 ועקב טה'רר תלטיד והיה הקבלה בחכטת בקי והיה חקר 4שין עד רבים פסקיםוטשב

 תלמיר היה הכהן יעקב שהרב נראה וטשם כ"גד( ס4 לטורא שי בס' נזכר שהוא ז"להכהן
 הייעי אחי והיו ר-זלטידיו ומגדולי בהלטידיכם הרבה תיה הרביץ וגם יונה שבת'טה"רר
 רור וה"ר אליאש ט4שיר וה"ר ליאון יהודה ה"ר הרבנים השליטים הדכמים וטיור~יאלופי
 4ששתו אחי אשכנזי פ4שי'ש יצחק וה"ר לטורא שי ספר בעל 'ונה שבתי ה"ר של בנו'ונה
 וזה שם ונפטר בירושליכם לדור עלה כך ואחר בצ"פת לרור ווהל גאט שטואד[ ה"רשל

 נם תו"בכ בירושלים 'ושב כהיותי זמן קצת ~דרשי בבית למד פאייש יצחק כהירהחכם
ג

 "'. 1"1 ע'5 ד( י.ח. כ' ח"6 עי':ת*נ נ( . 6' ח"ס ונ"ן כנ'! יד64 כ( ומיו. ח"ו6(ין
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 לקח2טנדינא והלך נרול ומעיין נרול חכם מאל"א משה כה"ר היה הניכרים הרכניםמכלל
 רנן והיה פרחיא מטשפחרץ הכהן חסראי ר' הרב היה הנו' הרכנים מכלל גם שםונפטר
 הכהן חסראי הרכ ש7נ ומחכיריו כתלמיריכם"( הרכה תורה והרביץ וררשן ופסקןמוכהן
 שלום טק'ק ישיכה וראש ופסקן נרול חכם והיה מהרה'ש של כנו חיים טשה ר' הרכהיה

 ההו4ש בומן נכם ז'ל טשנה לחכב( בעל כוטון די אכרהם ה"ר שם היה וגם אכיוכמקום
 חכמים יצחקי רוד וכה'ר הלוי יוסף וכה'ר רוסו ברכיא וכה"ר יעיש ן' משה כה"ר שםהיו

 ההשיו בזמן גכם . ז"ל גוארטילכ( אליהו מה"רר הלם'דים והיו נרולים ומעייניןמוכהקים
 מהרכ והלמיד והיה מקושטנדינא היה שחחלחו ז'ל נוטוה זרחיא רן הרכ במצריםהיה
 לחברון עלה ואח'כ וטן קצת שכב( וישכ לירושלים והלך ז"ל מטראני ומהר'י באסןיחיאל
 גדול ופסקן מובהק רב והיה ג( שמ רירתו וקכע למצריכם הלך 'ואח"כ ימים קצת ,שםוישב
 פי' נרול ס' חכר ועור וררושים רבים פמקים וכתב הקכלה כחכמת ובקי מאר ועניו.חם'ד
 קרוב בחברתו עמו ללמור זכקעי הכותב ואני האחרונים הפומקים דברי מכל יוסף כיתעל

 בהיותי אחר ויום ז"ל סכנררי מהר"א הגרול הרב כישיבת ליצירה הת'ה כשנת אחההלשנה
 רב קוכץ כטו נדול חכור והיה הנז' ספר ל' הראה תורה דברי בעמיני עטו טדברבביתו
 חלק להרפיס לי'ניציאה הו7(יך ז"ל נוטה נתן כמה"ר בנו השלכם והחכם ממאורותאלפם
 ממאירורה אלפס רב של אחר ח7נק כמו נרול שהיה ז"ל אביו והרכ ספרי של הע4אבן
 נוטה זרחיא ה"ר של מחכיריו כ' ורע ויניציאה בעיר שם ונש4שר להרפיסו בירו עלהולא
 זרעים מם' מהירושלמי מסכתות קצת על פי' 'הושע שרה ס' שחכר בנכנשת יהושע ה"רהיו
 ס' אלא נרפם שלא אלא וסרר סדר לכל עצמו בפני שם וקרא הירושלמי כל על פי'וחכר
 יהושע7( 4שזני וקראו טקרוב שם שנרפס התורוה על טדרושים ס' חכר ועוד בלכדזרעים.
 הנו' יהושע ה"ר של אחיו בנכנשת חייכם ה"ר היה נוטה זרח'4ש מה'ר של מחב,רייונם
 והיה נרול ופסקן מובהק רב היה ח"ם וה"ר מטרייני מהר"' תלמירים היו אלו אחיםושני
 שיירי ס' חבר ועור טוריכם ר' כל על הגרולה כנסת ס' וחכר כאזםיר שם תורהמרכ,ץ
 נרפם לא אכל רחיי דינא שמו וקרא הסם"נ ס' על פ4 נרול ס' עור וחכר הנרולהכנסת
 עטו ונתתי נשאתי באום'ר כשהייתי הכותב ואני רביכם פמקים וכתכ גרול פסקן היהונם

 ושם לאזמיר לו ששלחתי ש7ני פמקים נ' על ימינו יד חתם וגם רינא לענין דכריםבכטה
 ש7(מה ר' הרכ באזמיר היה ההוא בזמן נכבם , ורעתס( טעכ( כטוב למעניחוהאריך
 כרו או מפריכם " כמו וחכר גרול ודרשג התלטור חררי בכל ובקי מוכהק רב נר"ואלנאזי

 זקנוה ס' שמו וקר4ש העטור כעל על פי' עור שחכר וא'ל בחייו נרפסו וכלכםספריכמו(
 קצת בחברתו כישיכתו למרתי צאזמיר בה,וחי ואני להרפיסו,( בירו עלה לא אכלשלמו-ק
 כרוסה טרבני שהיה גאנסו יוסף מה'ר ' היה שרבו ח( לעיל כתכתי וככרומן

 והי
 לדור

 מהר.! רהרב מרהלמירי בקושטנדינא היו הימיכם ב4וותם נבך[ . שם ינפטרבירושליכם
 ש7ם ותלמיריו כנו מטראני ישעיה וה"ר ופסקן נרו7( חכם לוי שמא7נ ה"ר והםטטראני
 עדילה יונה הרב כן עדילה שטוא7( ר' והרב ודרשן טובו-הק גדול חככם והיה ז'להרב
 4ולנאזי. ח"ם 4' והרב שכם ונפטר לצפ"ת והלך רכים פסקים וכתכ ופסקן מוכהקחככמ
 במקוכם ונרולו-ה תורה נרו7( עשיר והיה 'רוחם רכינו עד( פי' משפט נת.כות ס'שחבר
 יעקב ר' ו-וב כן אכו4שלעפייא חיים ר' והרכ היה מהרי"מט הרב מתלם,רי ונם4וחר

 והח2כ והיה הרים ועוקר וטקשן הת7נמור בחררי וכקי נרו7נ מעיין שהיה4שבו4שלעפייא
 בקושטנרינ4ש שהיו הנזכרים רהרכנים מכלל נכ[ . לעילי( נזכר וככר שם ונפטרירושלים
 ונם מקרובט( ונדפסו משו"ת קלקים וחכר נרול ופסקן טונהק רכ בנכנשת טשוה ר'הרב

- - -
 ח"" )סס"ג ת1י1 טנת נסטי ס~לי6 חט67' י'*(

 נדסס חט7 ש~ח יטע1 תסונ,0'ו ום' ג' 40ן וע"1 כ5116 "1( מ'
 0י* סס*ג. ש' ת'ח טנ0 ט0 וופטר ג( . ע'קד ני"ת וסאח7ון ד1ש5 טד6ט'י *1'סו י' ת61 נ( . תפ"ג50ונ'ק'

 . ג'3 '"0 0' טס"ג 31" ש"ג "1ו5 '"ט ונפטד ס"ם סנת נ,נן ננננס0 0"ס ר' 0( . פ"ו " טס ד( . ג'1'
 . נ' טיט י( . 50"* ק,סט' 0סס פני ט( . *' נ'א( . י וש' י"ג 1' 5חכומס ועד עי' . ונ6נד !סדפ,טו גי1שם ע*1ת ט0נס "וין טה,ס י( . ע"ס ט' 0א ס4ג ע"1(
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 ווקן טובהק וסושי, גרוך( חכם יקר ף חננ'4ש ר' הרב בן יקר ו' טוב יום ה'ר שםהיו

 תסקן גרו7( חכס 4שביי 4שליהו וה'ר וזקן טובהק חכס שישי אברהם וה"ר בשניםטופלג
 אשטרט ה"ר סופיאה בעיר היה ההוא בוטן נךם . ומובהק גרול חכם שטואל כלבוה'ר
 ט4שיר הי- שם היה וגם שם ונפטך לירושלים יהלך הרור וגרול טובוהק רב שאנמון'

 והלך גרול ררשן וחיה הטסורות על פ* הגרול*( הברית טסורת ס' שחבראנגיל
 שפו-1י ס' שחבר אשכנויג( שבתינ( ר' רהרב באשכנז היה הוה ובוטן שם ונפטרלצ'פת
 היה ההוא נכ:ם,בוטן . ליצירה התיו7( בשנת בח"ו ונרפם ערו שלחן על פי'כוהך

 ס' והכר רכ ודמהם משנה להם ר,41כ של הגרול כמ כוטון רי טאיר ר' הרכבגאליפול
 קופינו אהרן וה"ר ישש ף הרי"ט ספרו בתו שהובאו הרבנים שטות הם !אלה 0(שו'ת
 ף טשה ה'ר ומ וט"ט וט'ג כ"א ס" וילייםיר שטואל הרב א' סי' ו-הלו' שטואל ר'והרב
 אראטו ישראל ה"ר ט'ל ס4 יהושע עוו-יה ר' הרב ל"א סי' לירטה יהורה ה"ר ל' ס"שננ"

 הלו' שטואל ה"ר נזה סיי באמן יחיאל היר %ו ס" יעיש ן' הרי"ט מ"א סי'טאנדרינופלא
 ו' שמעון ה'ר בגאליפול היה ההוא בוטן וגם ס'ג ס" טצפ"ת קשטלאץ טשה ה"ר ניוס"
 טובהק רב לירטה יהודה ה"ר בבילוגרארו היה ההוא בזטן 3כ[, . גדול משיו חכםחניכ
 ,עיר בשריפת ונשרפו רביכם פמקים ונתב באסן יחיאל טהרב תלטיר והיה גרולופסקן

 כטה"ר הרב ע" ונרפסו רהפליטה טיתר תשובה-ה שלשים אם כי נטצאו ולאבילוגרארו
 הרבנים שטות ואלה יהורה בית פליטת הם, שם קרא לכן תלטירו שהיה ז'ל הכהןשטחה
 טאיור ף שלטה ה'ר ב' בסי' ו'ל ורבי טורי קלע' מררכי ר' הרב בספרו כתובים באואשר
 שטחה ר' הרכ ר' סי' אגווי רור הזר באסן יחיאל ר' הרב ג' בסי' חנרלי יוהושע ה'רשם
 הזר י"ט ס4 חוקי( ברו היר הלוי אברהם ה"ר . ול' וכ"א ט'ו מי' תלטירוהכהן
 טתלטירי ובולס  אשר ה"ר בבילונרארו שם היה ההוא בוטן ב3[ . ל' סי' אהוביישראל
 ואני ו'ל טוטאל אברהם ר' טהרב חלטיר היה ואח"כ ו"ל קונפורטי רוד ה"ר וקניטורי

 'והיכיק בושנה  לשראי הלך ואח"כ בשאלוניקי יטים)בהיותי קצת גטרן עמו לטדתיבקטנותי
 ונפטר לצ.פת שהלך טוג.גון אליהו ה'ר אחיו ועם טוג.מן טצליח הרב עם הרבה תורהשם
 עם יקד הרבה אויה שם והרביץ לכילוגראדו משם הלך ואח"כ פרנספאל רפאל והזרשם
 ופסקן וטע"ג גרול חנם ה'ה הכהן שטחה ר' הרב וווה שם ונ5טר ו'ל הנהן שמחהה"ר
 וקנה לכלל בא ולא יט'ם האר'ך ולא נרפסו ולא רב'ם פמקים וכתב הגטין שטות ס'חקבר
 מכלל היה ורהוא גדול טע"ן הכם אס'או יוסף כהזר שם היו ועור בב'לוגרארו 12םונפטר
 והיחבירי

 רור בר אהרן נה"ר תם שם ונפטר הכהן שמחה ה"ר עם יו,ר ולמר שם
 טצליח ה"ר עם. יחר תורה שם והרכיץ ברוך בן שמואל כמה"ר השלם החכםבושנר-ק לשראי טשאלוניקין הלך ההוא ובוטן שם ונפטר בירושלימ לרור והלך טעיין חכמאשכנד

 . ויט חזי סיטן טהרח"ש בתשובות ונוכר ופסקן גדול טע"ן והיהמוג"גון
 טובהק רב והיה טאיו טשה ר' הרב תורה מרביץ קשטוריאה בעיר היה ההא בוטןנכ[

 והוא לפפא אהרן ר הרב שם הורה טרביץ בטגנסיאה היה ההיא ובזטן הדורוגרול
 רב רבו והיה ו"ל טוטאל אברהכם טהרב תלטיר והיה תוו-ה ללמור שאלוניקי לעירהלך

 ועור אהרן בני הם' ושכם שלו טשו'ת אחד ס' שנרפם טועט,( וטן ווה גרולטובהק.ופסקן
 לעיר הלך יטיו ובסוף נרפסו של4ש רבים אחריכ:ז וחרושין טשטות רבות כתיבות לויש

 טררכי ר' הרב בספרו שנוכרו הרבנים שטווה ואלה שם ונפטר תורה שם והרביץאיוטיר
 א' בסי' המחבר של רבו טוטאל אברהם ל הרכ טקוטות ושאר וב' א' סי' ורבי כיריקלעי
 וטהר"ם ו"ל טהרח"ש נ' ס" ג4שנסו יוסף ה"ר ונ"ו י"ר סי' 4שישקאפה 'וסף ר' הרבו"א
 יום ר הרב נ"ו סי' טטראני יוסף ר' הרב וט"ה ט"ר סי' בארקי יצחק ה-ר ט"ב סי'טלטר

 נ!ונ4ן ג( . כג ס"ק י"1 41' *"ח ע5 מח1קק "!קת ועי' חכחן מסס ד' נן מ"'י 5סד1ן י' נן נ( . :ס"נ סנטינ0י(
 שס כיס חון !גית נ11ן 0 . סע"0 *'וויי נדפמו 0( , ח"דון מלי1 קדונ ומן וס נ7פס 1ע71 נ' ס' ""*:הינ 1)נ" 7)נס '1דח ע! סיינ1 7( . קכ"ת 7' ח"נ *נ;5!ען "י1ד. עי' קנויתו מק1ס וע! ג' מ"ק סמ"ג סי' י'7 ט"ן)ני'
 . ג' ע"0 ,ע"5 ת5"7 :גת 1( . נכ1ן,סו*
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 ה'ר ס'כ סי' קופינו אוהחן ה"ר ס' ס4 הו-1וי שמואל היר ומיא נש מ4 'עיש ן'טוב

 ס" נאון שמו~של ה"ר ופ'א עדט ס" כנכנשת מיים ר' הרכ ס'נ ס4 הוהכ שרכיטאכרהכם
 י אשכט ליכ 'הורה ה'ר קיי ס4 אלנ*ף שלמה ר' הרכ וצזא כ' ס" עוויאל יהורה ה'רפ"כ
 או-שיון כה'ר ונכיר החככם כן כירכ יעקכ הזר כם9ריכם היה ההו~ו ךכןכ1ן . ק"אסי'
 המוכהק רהרכ כן כירכ אכרהכם כמה'ר החכם בן כירכ יעקכ וכמה'ר החככם כןבירכ
 ז'ל כמהר"חו המקובל הרכ של בנו נריו ויטאל שטואום ר' ווהרכ ו"ל כירכ 'עקככמה'ר
 הקכלה כחכטת כקי והיה שו"ת ס' עור וכתכ רינים ופסקי מררושיכם רכים ספריםוחכר
 '9חק ר' והרכ כהן מנחכם ר' והרכ כהן 'הורה ר' הרכ היה נכם מאד ועניו מסירוהיה
 של אחוו1ו כן סרגוסי משה וה'ר חוקיטו 'הורה ר' והרכ מרינה רור ר' והרכ אלחרכ"(ן'

 וה'ר שטחון טשה וה"ל אורינה אכרהם וה'ר רל מהר'"קש של כנו קשטרו 'צחק ר'הרכ
 וריר שכם ונפטר ליוורני לעיר ורהלך ו'ל גוטה ורחיה מהירר תלטיר שהיה שראףיהורה
 יוסף כה"ר כמצרים היה שם ועור ור"נים נדולים מעיינין חכטים היו אלו כל חלאמיעקכ
 כעלי וחסיריכם וקיניכם נרולים חכמים והיו ךל פיומ' יריענ( תמים עוכריה וכה"רכונפיל
 חכיב ף מהר"ל הרכ מורע חכיכ ן' חיים ר' הרכ היה הנוכרים הרכנים מכלל ועורישיכות
 משיץ ה'ר כם9ריכם היה שם ועור שם ונפטר תורה שם והרכיץ עורק לעיר והלךו'ל

 מפומוניכם ספרים ב' וחכר נרול ופייטן ומשורר ופסקן וטעיין נרול חכם ג( עכאסיהורה
 ונפטר ככור כסא ס' שמו וקר~ש  נךביוזומ ומן סופרים ומן כלה מסכת על טי' חכרועור
 וררשן מעיין חכם והיה שלום כפו~שה ר' הרכ ההם כימים היה ~שמון וכנא השירכעיר
 והיה שרנא אהי הטכונה ~ששכנוי פייכי"ש ר' הרכ ההכם כיטיכם היה וכירושליכםופסקן
 בן על 'מינו 'ר חתם והוא נרודם ופסקן מוכהק רכ והיה מלוכלין מאיר ר' מהרכתלמיר

 זקן חכם הלוי עוכרי~ש ה"ר שם היה חגור האטת ועל הרין עמר,...על והסכים שליפסקים
 החכטים תו"ככ כירושדם'ם טררשי ככירז עם, 'חר לומרים היי הים'ם כאותם ואווחסיר

 אחריכם חכם'ם ותלם'רי ו"ל פילו טוכ שם וכמח'ר אשכנוי פאייש י9חק כמה"רהשלימיס
 וכה"ך נאלפפה טכורך ח"ם נהזר החכמים סופיאוה כעיר תורה מרביצים היו ומןוכאותו
 . ר,ררי אכרהם וה"ר פוטאל אכרהם ר' הרכ בישיכת כשאלוניקי תורה שלטר ווננהעמנואל
 הפוסקים מכל טקום טורה אהרן תולרות ס' שחכר מפיסרו אהרן כה'ר היו ההם כיטים31כם

 עור וחבר המערכ מערי והררן מץ'ר שהיה ששפורטאם 'עקכ וכהיר כבל' כתלטורשהוכאו
 ההם כ,ם'ם נבם . ירושלמי .כתו(מור שהוכאו הפסוקים סן מקום סורה יעקכ תולרותס'
 הכהן יעקכ וה"ר טענרדן טנחכם ה'ר הרכניכם סכיכותיה וכל אמשטרד1בם כמרינרןהיו
 והיר יעקכ יצחק כר נתן וה'ר חיים יהורה וה"ר י9חק בר עוריאל וה'ר הלוי טתתיהוה'ר
 פן שחבר טורטירה הלו' שאול ר' והרכ שמואל כר יהורה והיר מרולי אהרן כרנפתלי

 רטנשיקה אכרהם והרכ אליעור רור אכרהם כר ליכ יהורה וה"ר טררושימד( שאולנכעת
 ישראל כן טנשה וה'ר סש~שלוניק' שהיה פארדוס( יוסף ה"ר של כנו פאררו רורוה'ר
 ס' בחחלרה חתוסים כאו הרכנים אלו וכל 'הושע בר אכרהם וה"ר יהושע כר י9חקוה'ר
 הואיל הס' שם וקרא הלו' שלמה כר משה היר ההוא הספר מפרש ונם טאמרותסעשרה
 חעניח טנילת מץ על פ4 שעשה הלו' יוסף בר ~שכרהם היר היה ההוא כומן וגםטשהו(
 1 היכלח(. תכנירן ס' שהכר יהורה יעקכ י' הרכ כאמשטררם שם היה ההוא כומןונם

 אכרהמ הרכ היו שכשאלוניק' ישיבתי חביר' חכמי שמנרולי לעילט( נתכתי כבריר,נה
 הרב של כנו כן ק~שרו ירירי~ש והיר וחסיר טופלנ וקן חכם ו'ל מהרש'ך של כנוהכהן
 י9חק וכמה'ר פולסטרו שכרזי כמה"ר הרכנים השדם'טים החכמים ונם ו'ל קארוטהריי
 והחכם'ם ו"ל איסק~שפה מהר" הרכ תד(ם'ד' מנרולי היו והם ו~שני י9חק וכמה"רטרוייא

.
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 בתלטירים רבה תורה שם והרביצו לירושלים עלן טרו"א יצחק וכטה"ר פולסטרו שבתיכה"ר
 טשוה וכטה"ר עוויאל 'הורה וכטה"ר צרפרקי 'וסף כטה"ר בישיבה היו וגכב! שכםונפטרו
 וכטה'ר קרובי רוטאנו חיים וכטה"ר בררשי"( 'וסף וכטה"ך בדרשי טשה וכטה"רטא"טצק
 תלטירים היו אלו כל וגם המוריאה טגל'ל ארטא טעיר טנחם אליעור וכטה"ר חנרלי'הויה
 ז"להה 4וסטרושה דניאל טה"רר הרב שמורי כתבתיכ( כבר וגם ו"ל קלעי טהר"םטהרב
 טובים בטעשים וטובים בחכטה גרולים רבים תלטירים והעטיר בישראל הרבה תורהרן-ביק
 בן טוטאל גרשון כטה'ר וטיורעי אלופ, וריעי אחי השלים'ם החכטים היו תלם'ריווטגרול'
 א,זטיר רבני טכלל היה ושם אזטע. בשר דירתו וקבע ז"ל טוטאל אברהם כטה"ררהרב
 וכמה"ר הכהן יוסף וכטה'ר ברו בן שטאל כטה'ר בן ברו בן טשה וכטה"ר שםונפטר
 4",וטיר רבני טכלל והיה שכם רירתו וקבע 4וזטיר רןעיר שרהלך אל"בה רייפחק
 אברהכם וכטה"ר ק4שבי"ליירו ,צחק ונטה"ר נחם'אוש ן' אברהכם וכטה'ר שםונפטר
 צפ"ת רבני טכלל והיה תו"בב בצפ"ת לרור שהלך אספרנסא גבריאל וכטה"ריצחקי
 ז'ל קונמרטי רור טה"רר זקני מורי רקלטיד טתחלה וה,ה שני' קרובי רניאל יעקביכמה'ר
 כה"ר החכם עם 'חר אישטיפי בשר תוררק טרביץ והיה ז"ל ורבי טורי עכמ לטרואח"כ
 כטה"ר השלכם מהחכ' וגם ז"ל טוטאל אכרהכם ר' טהרב תלמ,ר שהיה שטוא~[אכרהם
 אברהכם ר' החכם וזה ו"ל נחטיאש ן' יעקב כה"ר הישיש החככם בן ונחטיאש 1''הודה
 טפזטוניכם גרול ס' וחבר גרור[ ומייטן טשורר היה נכם וררשן טעיין שהיה טלברשהואל
 שיבילו יהורה כה'ר היו ז"ל פורי רקלטירי טכל* ונם ורעת טעכם בטוב ותוגחותושירים
 וכה"ר 4וב,ו בח,י שנפטר ז'ל הרב של בנו קלעי שלטה וכה"ר קושטנרינא בעירשנפטר
 רפאר[ וכהיר יעקב טשה וכה"ר ביר[וגראדו בעיר שנפטר אשיאו 'וסף וכה"רמוטאר[ אברהם ר' הרב של חתנו בירקון טשה וכה"ר טונישטיריו בעיר שנפטר טרינהגנים'ן

 טגליל ארטה 'טעיר היו אלו חכטיכ:! שר' רוסו שבתי וכה"ר עטון אברהם וכה"רהכהן
 חסן ספר שחבר חס4ון שבתי וכה'ר ז'ל הרב שו[ בנו אסטרושרק דור וכה"רהטחייאה
 נרפס ל4י רק טוויים רן כל על ותבר העור אבן טור על טהפוסקים מקום טורהישועורה
 רבים אחרים חכטים ווולתם חיים רור וכה"ר החם'ד* לוי דור וכה"ר בלברג( זה חלקאלא
 פסקנים היו טהם וקצת גרולים טעיינין נבונ,ם חכטים היו הנוכרים אלו וכל בהםמנצא

 , ז"ל ור,עי חבירי הן והן בישראל הוראותטור'

 בכל ישר' גווח תפוצות בכל שיש תורה של ביינה הטוג יחסר לא הואח בעת גםרוזנה
 ופמקניכב! טעי,ניכם וד'יגיכם גרוליכ:מ חכטים שהם טקום בכל טושבותיהםטקומוח

 גריים ברכותל( ט' בסוף שארו'ל ע'ר שקרטום הראשונים מקוטות טטלאים והםוררשנים
 תורה של בטלחמתה זה את וה שטנגח,ם קרנים בעלי )גרולים( תיישים נעשושהנחת
 תשטרם ה' אתה פעטים אלף כהם עליהם ה' .ויוסף בישראל כטותם 'רבו הלכהבפלפול

 . רצון יהי כן אטן לערתנצרם

 .  מס ליגי  גריליס  יתינס סיג", סן 7( . תו'נ ס4:יקו ג( . נ' נ' נ( . *' מקי 3,ל*(
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 הרורות קורא בם' זכרם כא אשר האנשים שמו,וא5ה
 * ביתא א5פא סדרע5

 . ב[ טו טפ'הםנר'א
 . ב ג אטי ל' טר בן אב4ש ר'טר
 . ב ג אבוטא' ר'מר
 הכהי אבינדוו-ר'

 ב כ . וב א 'ח
 . א נ צויראל אביגדחיר'
 . ב טט . א מא קאסטילאץ אביגדוררן
 . א לט אביירן
 . ב( טו אבין)ר'
 . א ה אברהםטר
 ר'א ח3" . ב ינ . ב ת )אכ'ד( אברהםר'

 . יען'בהראש
 . טו.ב )כתו'( אברהכםר'
 . ב טו יהודה( ין של )חמיו 4שברהםר4
 ר"א וע" . א יא ישילה( )ראש אברהםר'

 .אבזר
 . ב כת מהריק( )בזמן אברהםר'
 . א טד 4ששכנוי אוי אברהםר'
 . א נב אוריגה אברהםי
 . ב טו טאורל"נש אברהםר'
 . א טט אזול4שי אברהםר'
 . ב לו טשך,( )בן אלאשקר אברהםי' . א נ אלאשקר אברהםר'
 . ול א טח אלגאזי 4"ברהםר'
 . ב טח אל'גרי אברהםר'
 . א יט אליה בן אברהםר'
 . ב טט אמיגו אברהםר'
 . ב כה . ב כד אסמעאל בן אברהםר'
 * א טד אספמא אכרהםר'
 . א לז אפומאדו אברהםרש
 . ב לו אשר ף אברהםר'

 מגאוב. ב. לז בוטון די'אברהכם
 א. א.נב.נא א.טח א.טהטד
 . א ם דיאה בץ אברהם'
 . ב טנ נת,אל ף אברהם'
 . ב טו טבות'ל אברתם'
 . א נב א. לו מרב אברהם'
 . ב לב דבלטם אברהם'
 . ב מ בענשת אברהםק
 אכרהם'

 ברי
 * נן.ב . א טג

 טאב.מבא.טגב. כרשל6אברהם
 . ב טט גדיליא אברהם6
 * ב טא גאלאנטיי אברהם4
 . ב וןא נ%שד-( )ב11 ש"לאנטי אברהם6

 . בטה
 ב. טר הגר *יזברהם4
 . ב טו וב* א '* דור כן אברהם-'
 . ב י ב. ו )הלף( דור בן אברהם4
 . א נב הררי אברהם4
 . א כט זכות אכרהם-'
 פאמב ר'א ש' שורטרק אל חבה אברהם4

 .אלשורטה
 . ב נע * א וב.לה א לד חע.-'אברהם

 א.טז

-

 צאחכ ו*א חף' א ט ח"4ן בןאברהם
 .אלשורטה

 . א טז ודים בן אברהםר'
 . א מה חמיה אכרהםר'
 . א כח תסאן אברהםר'
 . א לה טא'טעאק אברהםי
 . כ לנ טר-ש אכרהםי
 . א נ טרקה אכרהםר'
 . א נב יהושע בן אברהםף



 , א יט יוחנן בן אברהםר'

 . ב יח יוסף בן אכרהםר'
 ערע( הר'ב של 3אחיו יחיאל בן אברהםח - ב 'כח יחיאן בן אברהםף

 א. לד אי לג 'עיש ן' אברהםח י וב אט
 ב לו . א לג )האחרון( 'עיש. ף אמרהםר'

 וב. א טח ב. טא א. לט א.1
 . כ טו 'עחק בן אברהםף
 אב'ד. ר4א וע" ב. 'ג 'עחק כן אברהם41
 . ב טכ )טפיסא( 'עחק בן אברהכםר'
 ב.' ם כ. לו אי לכ 'עחק' אברהםר'

 . ב טו . אטג
 . כ נב א. טד )האחרוס '8חק'ר.אנרהם

 )ו . ב לו . וכ א )ד 'רושלם' אברהכםף
 . א ם י א לט .א
 . א טא הכהן אכרהםר'
 . א טה ארדוט( )1' הכהן 4שברהםר'
 . כ לד )טבולוניא( הכהן אברהםר
 . כ ט טאיר( )כן הכהן אברהםר'
 רש'בא( בוטן ט4שיר )כן הכהן אברהכםר'

 . אכב
 . א טט )טערבי( הכהן אכרהםר'
 . כ לד טשה( )כן הכהן אברהםר'
 . ב נ פרחיה הכהן אכרהםר'
 . כ יא שולי הכהן אברהםר'
 . ב מא לאניאדו אברהםר'
 . ב נא ב. מד הלו' אברהכםר'
 . ב ם ברוכים( הרב )הטכונה הלוי אברהםר'
 . ב טו )הורויץ( הלו' אברהםר'
 וכ א טו . א טד 'וסף( )בן הלוי אברהםר'
 . א נב מ"ת( טפרש 'וסף )בן הלו' אברהםר'
 . וכ א טד . כ לט טוומאן אכרהםר'

 נא , א טח . א טז וב. א טו ב.טה
 . א נב .ב
 טא . א ם י וכ א לט טונסון אברהםר'

 . וכ א טח . א טג . א טב . ובא
 . אטט

 . א כנ . כ כב טייטון אברהםף
 . ב 'ג טשה( )כן טייטון אכרהכםף
 . ב לד א, כט טינעי אברהםר'
 . ב ט' , ב טה י ב טד טלטד אברהםר'

 . כנ
 . א נכ רטנשיקה אברהםר4
 . ב טו טרדכ' בן אברהכםר
 . ב טו טשה בן אברהםר'

 . לוב כ לג נחטיאש 1' אברהכםר'
 . א טד . א טנ )השני( נחמיאש 1' אברהםר'
 . ב טה )האחרון( נחם'אש בן אברהםרי

 . בנב
 . ב'א א. 'ר הירפ נתן בן אברהםר'
 . א טא סאלם אברהםר'
 . סיראלוו ר4א ע" סארדיליו אברהכםר'
 . א לג סכע אברהםר4
 א לט . א לה . א לכ סיראלוו אברהםר'

 .וב
 , א טא , ב ל )סכנדרנ'( סכנדרי אברהםר'

 . א נא . בטט
 , כ לד עובד'א אברהםר'
 . בורגאל ז' ר'א ע" עוח ,' אברהםר'
 כ. 'ב וב. א ' א. ט עורא 1' אברהםר'

 . כ טו . א'ג
 . כ נכ עטון אברהםרן
 ' . א לו )אלעלוף( עלומ אברהםר'

 . א טו פאלקון אברהםרי
 . ב מה . ב מג . א לט פאחז אכרהםר'
 . ב טו פאשריאל אברהםר'
 . ב 'ח טפיורו אברהםר'
 . כ( טו טפיהם אברהם)ר'
 ר'א וע" * ב יב אלשורטה פאחב אברהםר'

 . חייאבר
 . ב טנ עלח אברהםר'
 . א לז א. לנ ערפתי אברהםר'
 . א ה קבסי אכרהכםר'
 . ב ט ואחרון( )ראשון קוניטבריאל אברהםר'
 . ב לו קטאלאנ1 אברהםין . א טה קטאלאן 4שברהםר'
 . א לנ קשטרו אברהכםרן
 טהרי'קש( של אחיו )בן קשטרו אברהםר'

 * אנ
 . ב 'ח טרגנשפה-ג אברהםר'
 . ב לג שושן כן אכרהםר'
 . ב נ ב. טו שיראנו אברהםר'
 . ב נא שישי אברהםר'
 א. לו . וכ א לו * ב לג שלום אברהםר'

 . א'ל'ט
 . א טב אליעור( )בן שלוכ:מ אברהכםר'

 . כ טט . אטח
 . ב 'ח שלטה בן אברהםר'
 . כ נכ שמואל אברהםר'
 . א נכ ב. טח הזהכ שרכיט אברהםרן
 . ב ג שרירא ר' טר בן אברהםר'



נד
 . א טו תולידאנו אברהםר'
 . א ג אדאר'
 . ב ז לברט בן הלו' אדת'םר'
 . ב ז תטים בן אדוניםר'
 . א מד לונזאנו די אדוניקםר'
 . ב כח אהרןר'
 י ב טו )בתו'( אהרןר'
 . א סנ וכי א לט אכיוכ אהרןר'
 . א כט אביי בן אהרן1-ן
 י ב נא אשכנזי אהרןר'
 . א סג בוטון די אהרןר'
 . ב טא בירב אהרןרן
 . א נ זייתום אהרןף
 מטא. סזא, סנב. חי.ם ז' אהרןר'
 ט א. טנ . ב לז )ח4שסון( חסון אהרןר'

 א. טח א. מ ש. טואא.
 . א 6 ב. לה טטחע' אהקי
 . א 'ט עסף בן אהקר'
 . א מ "אמ אהקר'
 . ב ד "סף ל ברטר הנהן אהק ףטר
 . ב כא הכהן אהקר'
 . ב נב ה6' אהקר'
 ב. נא ב. טה ~פא אהקר'
 . א נ טשה ק אהקר'
 . א 'א טשלם ק אהקר'
 . ב טט סשוה אהקי'
 . ב כח אהררפאמה"םר'
 , א ע טשסאח אהקר'

 י ב יג פלאט אהרןר'
 נ ב. טח א* מ ב. טד קשעו אהקר'

 א. נבב.
 . ב מ וענשוק אהטר'

 ט ששטשב.מא.טדא.ףאהק
 . ב טח א. מ א. מא.

 . א ח שרקיתיקאש והנשיא אוהבף
 . ב טו הלוי אושעיהר'
 . ב נ אחאר'
 . ב טו ב. ב אחא'ר'
 . ב ב הונ4ש ר' בר אחא'ר'
 . ב ג כהן אחא' ףטר
 . כ ב אבוה בר דרבה בריה אחא'ר'
 . ב ג כהנא אחינאי ר'טר
 * אבוטאי ע" איבוט4ש' ר'טר

 שטיין 'צחק ר' וע" . א ט שטיין 4שיוקר'
 . ב כב הפרחי אישתוריר'
 . א 'ח ב. טו א. 'ר יצחק בן אלחנןר4

 . ב טו אליהר'
 . ב נא אכ" אליהרן
 . ב טו הקדחם טאובריק אלייהר'
 . א ט וב. א לט ארבארו אליהר'
 . ב טד ב4שרקי אליהר'
 . א נב גאליפאפא אליהר'
 . א טב גאליקו 4שליהר'
 . א נא . ב טד )גוראטיר( גוראטיל אליהרן
 . א טא וידאש די ארם'הף " א טג נלטידי אליהר'
 . ב טו הזקן אליהר'
 . ב טח וב. א טב ח"ם בן אליהר'
 . וב א טח א. טז טקאנדיא חן אליוהר'
 . ב טו יהודה בן 4שליהר'
 . וב א לר . א לנ א. לא הלו' אליהר'
 . א לר הבחור הלו' אליהר'
 . ב יח טלונטרא אל'ו-קר'
 . ב נא טוגגון אליהה'
 לנ . א לא . א כט )פרנס( טזרחי אליהרן

 א. טב וב. א לדב.
 . ב יח טנחם בן אליהרן
 . ב נ עובר'4ש אליהף
 . ב טח . א טב פילוסוף אליהר'
 . ב טט פינטו אליהף
 . ב טט פלקון אליהר'
 . טורח' ר"א עיי  פרנס אליהרן
 . ב טו צרפת' אליהרן
 א. לז וכ. א לד כ. לג קפסל' אליהר'
 . א טה קטלאן אליהרן
 . א כט טקנד'א אליהף
 . א טנ רוסאנו אליהר'
 . ב טו שלטה בן אליהר'
 . ב 'ח שטעיה בן אליהר'
 . ב טו אליעזרר'
 . א ח רש'"( של )רבו אליעזרר'
 . ב טז א. טג אזכר' אליעזרר'
 א. טט א. טא א. לז ארחא אליעזרר'
 . ב לד . ב לנ אכז'לראד בינד'ט אליעזרר'
 . א טה ג'ניליו אליעזרר'
 . ב לו סניפר' 4שליעזרר'
 . נתן בן רש ועי' ב. טו  הוקן  אליעוררן
 אלעזר רו וע4 . ב יח טטוליטולא אליעזרר'

 . טזאחבן
 . ב כ וב. א טו הלו' 'אל בן אליעזרר'
 נחן בן ר'א וע" . א טו טטגנצא אליעזרר'
 . ב טו ב. יד טטיץ אליעזרר'

טה

נא

טה



 . א טא )טטנלאנוא,( טנ4ר(אגו' אליעזרר'
 . בסח

 : ב נב א, מ טנחם ק אלערל
 . ב לג טררכי בן זוליעורר'
 . ב 'ח טנתלי זולי~ורו*
 כרא. טוא. יר.א, נתן בן זור"יעזרר'

 . נמטגנעא ור"א הזקן ו"אח3"
 . א טז טפליוא ז*יייעורו*
 . א טו נמשאנץ אליעירר'
 . א לה וטלום( אייעור41
 ד ב 'ח וטמואל בן אי"עור1"

 לרא. לגאוב. א.. לב השמומני א41עורר'
 . ב טח טוטת אליעורר'
 . זו כה אוטר בן אליקיםד'
 . א 'ר עסף בן אליקיםר'
 , א כט הלה אליקיכםו*
 . א יר התלטר( בל )שפ" השי אלק'םר'
 . טח'א ב. מא א. י" גאליקו אלישער'
 . א כה אשר נע איעור,"
 . ב 'ח נהורדנא אלעורר'
 . ב יח טהרונא זולעורר'
 . 'הורה בן י"א ועף . ב יח נשתרכמטא אלעורר'
 . וב א יח טכוך אלעורר'
 יטא. כחא. וב. א ט י"ורה בן אלעורר'

 . טחרמשא ו"אמ3"
 . זו לו עחאן בן א'ר(עזרו"
 . א כב הלף אלעזרר'
 זור(יעור ר' וע4 . ב 'ג טואח בן אלעזרר'

 .ןטטתיטתא
 . א ,טב ננרג1יחמ ף 4"%ע,ר41
 . א לא קפשאלי אלעורר'
 . ב יח שמואל בן אלעורר'
 . ב יח שטשון בן אלעורר'

 . א גאטיטר
 . ב יא אטנון61
 . א כו מלך אנריקורון
 יצחק בן רזא ועי' . א טז אפריםר'
 . א טו הגבור אפרים בן אפריםר'
 . ב יח טבונא אפריםר'
 , א טו דוד בן אפריכםר'

 . א לה קארו אפריםר'
 בן ו"א וע" . א יר טריגנשפורק אפריכםר'

 .'צחק
 . ב טר שאנג' ן' אשטרוגור'
 . ב נא ב. לט שאנגי ן' אשטרוקר'
 . א ג א. ב אשיר'
 . א טה ב לט ברורו אשרר'
 . ב נא ב. טר ובולון אשרר4
 . א כה ב. כג א. יר יחיאל בן אשרר'

 . אכו
 . ב כח הכהן אשרר'
 סו . ב מד . ב ל ארדוט ן' הכהן אשרר'

 . א מז . ובא
 . א טו . ב יא טר(וניל אשרר'
 . וב א יא טש.ם ק אשרל
 א. כט ב, כח ששכן אשרל

ב
 , א ג בוסתשיר'
 . ב כד אשר ק בח"ר
 . א י בקורה בן בחייר'
 , ב ג הלוי ביבייר'
 בינריט אליעור ר' עי' אוטכנף ב,נריטר,
 ז א יא בניטיןו"

 . א כא אברהם בן בניטיןר'
 . וא סר . א ם 4שליאש בנימיןר'
 וע"רשבבןמתתיא. ב. לג טארטא בניט'1ר'
 . ב לג טטריקולא בניט'1ף
 . א כא 'חיאל בן בניטיןר'
 . א יט יקותיאל בן בניטיןר'
 . א ם וב. א לט א. לח הלוי בנימיןר'
 . א כו לפפא בנימיןר'
 . ב נב טריגה בניטיןרן
 . ב טה מלמד בנימיןר'
 א. מ ב. לר טתתיה בן בניטיןר'
 . ב טא קניני בניטיןר'
 . א כא הרופא בניטיןר'
 . ב לג שטריה בן פניטיןר'
 . א סא א. לט ב. לו 4ששכנוי בעלאלר'

 . אמג
 . א לג ברג'לוןר'
 . ב יח ברוךר'
 . ב לו קארו( ו"י )תלמיר ברוךר'
 יפחק. בן כרק. ר' ע" התרוטה בעל ברוךר'
ר'

 ברי
 . ב י 4טלבאליא

 ב. נ א. מה אנגיל ברלו"

 . טריגנשפרקוריא
 א כר נתן בו אפריםר'
 ב טט פינטו אפריםר'
 א טב פנסירי אפריםר'
 . ב 'נ טעור אפריסר'



נה
 . א טו 'ונ טארץ ברוךרי
 . א לר אשכנו' ברוךר'
 . א טט בנימין ברק-ר'
 . א טח ברוך בן ברוךר'
 . ב מט א. מח ברול' ברוךר'
 . ב נא )חוק( חון ברק-ר'
 . א לז חוקיטו כרךר'
 . ב טח ח"ם ן' ברוךר'
 . ב כ א. טז א. טו יצחק בן ברוךר'
 . ב טר הכהן מוךר
 . ב טב . ב לר עוויאל ברק-ר'
 . א נ שמואל בן ברוךר'
 . ב ט החכטה ס' בעל שמואל בן ברק-ר'

 . ביח
 . א נא רוסו ברכיוה61

 . א ב נביהאר'
 . ב נב אספרנוסא גבריאלר'
 . א טח גאליקו גבריאל61
 . וב א לט חיון גרל,ה41
 . א לר 'חייא ף .ורליהה
 . ב 5ח 'וסף( )בן 'ח"א 1' גרליהר'
 . א טח הלוי גרליהר'
 . ב לו קורדוירא גרליהר'

 . ב לו נשיא נרסיאטרת
 . א כג גרשוןר'
 . וב א ח הגולה( )טאור 'הורה בןגרשוןר. . ב לר . א לג בונפצו גרשוןר'

 . א טו . אט
 . ב נב טוט4של נרשוןר
 . ב לד טדחי טהצוןו6

,ש
 . א טו רורר'
 . א כו אבוררהם רורר
 ב לג )וטירה( זטרה אבי ן' רורר'

 . א ם וב. א לט א.לו
 ב. ב.נא טח אעף חרר'
 . א י אלמקטץ וערר'
 . ב נב אסמחסה רודר
 . ב נ באסלא רור'
 . ב כב נהם"ר וזרר'
 . א לח מבנשת דודר'
ד ב מו ג'ראס' רוררי  

 . א ח הנר בן וער"ן רורו"

 . ב טא כ. א % ושאל רר"
 . ב טט חביליו רר-'
 . ב נב ח"ם רורר'
 . א טוו ח"ם ף רורר'
 . א ם טוביה רורר'

 . ב לג ב. כח 'הורה בן רורטסיר
 . ב נ א. ימו ענה רורר'
 . ב לח יחייא ף רורר'
 א 5ר . ,* לג ,צלנח-(( )בן 'חי"א ף רורר'

 - א.וב..נו
 . א ננא יצחקי רורר'
 . ב כר הכהן דורר'
 , א טח . א לט יעקב( )בן הכהן רורר'

 לנב. א. ב.,לב 5א טקורפו הכהן רורר'
 . ב לה ב.לר
 . ב לו לב ן' רורר'
 . ב 'ח הלוי רור61
 . ב נב חסיר לו' רורר'
 . א טו טינצי לו' רורר'
 . א נב טרינה רורר'
 . א כ ב. 'ג טייטון דודף
 . א טז טטיל4שן רורר
 . א טז טטיץ רורר, . א טו טם'נצפערק רורר'
 . א טב טשולם בן רודר
 . ב טא נבארו רוררן
 טוא, מגא. וב. א לט נחטיאש ף רורר'
 . א טט )האחרון( נחטיאש ף רורר'
 . ב לג ערוך רורר'
 . ב לר פיצ'גטון רורר'
 . א נב . ב טה פררו רורר'
 . א( טו .טפרש4ש רור)ר'
 . א טט וב. א טח קאשיריש ר' דורף
 . ב נב ב. סט וב. א טז קונפורטי רורר'
 . ב 'ח קלוניעשוס בר רורר'
 א, כ ב. קנומ"ב רורר'
 א. 'ב עח*שול בןן רורו-'
 נזהא. נשא. ללט14. לגב. 'צהצן ף דורר'
 . ב נ ,צטריא רורר'
 . ב ב ו-עמי ו6טר
 . ז1 טב איסטרווכ~1 דמז1לו"

 . ב נב ב. נ ב.טו
 . 14 נ1 . ב ח יחיא1-7 בן ו-נת*ל41
 . ב לט )ןייה בן הכהן רמאיםל
 . ב מד פרנספל רמאלר

 ב.לו

14*



 . א טו ב. ז ב. ר האייר'
 א. ר ב. ג רור בן ה4ש" ר'מ-
 . א 'ג א* טו נחשון בן ה4שי'ר'
 . א ב הונא ר'מר
 . ב ב גלותא( )ריש הונאר'
 . א ג יוסף בר הונאר'
 י ב ג הלוי הונאר'
 . א יט יוחנן בן הושיאלר'
 . ב כב הושע'4שר'
 . ב ג היל4ש' ר'טר
 י ב ג חנינא בן הילאיר'
 . א ר נטרונאי בן הילאי'ר'
 . א טו הללף
 . א יג מרוטאניא הללר'

ן
 א כו טולושא רי )ויטאל( ויראלרון
 . ב טה סיר ויראלרון

ן
 . ב ב חיננא בר ווטראמר
 . א לג הכהן וכריהר'
 נאא טטב. מחא. גוטא ורחיהר'
 ב. כב ב. ט ב. ח הלוי זרחיהר'
 . א מט מכיר זרחיהר'
 . ב מט רינה רילה זרחיהרן

ח
 . א ה חושי4שלר'
 . ב יח חוקיהרן
 . ב ר גלות( )ראש חזקיהר'
 . ב כר מוירצבורג חזקיהר'
 . ב כא יעקב בר חזקיהר'
 . א לו לוי חזקיהר'
 . ב מב פואה חוקיהר'
 . א נ פ.נפי חזקיהר'
 . א יא א. ה ראורי חייא.' . א לז ברוקאש חיי4שר'
 א. מ א. לר מאיר חייאר'
 י א ג טמישון חייאר'
 מחא. מגב. טאב, רופא ח"אר'
 . . א לו שלום חייאר'

 . א[ טו ח"םןר'

 . ב ה ערבי טלנ חכיםן . א נ חיננא' ר' בר מרן . ב ב חיננאי ר' מרן
 . א ד כלבי חטיאלן

 . ב ב ג4שון חנאןר'
 . וב א ח משה בן חנוךרן
 . ב לא צפורטא חנוך ר'ן

 . ב ג אברהם בר חנינ4ש ר'ן . ב ב חנין ר' מר ן . בסט
 א נ , ב מט ברהוכם הנינאר'

 אכז

 אנב

 . א נא . ב מט אבו4שלעפיא חייםו*
 . ב מח 4שגוזי חייםו*
 . א נא אלגוי חייכם.-ן . א לה 4ולבלג חייםרן
 . א כב 4שליעור חייםר*
 . ב' לט . ב לו אלפואל חייםר'
 . א טו אלשיך חייםר'
 . א נ ב. מה ב. מר אמימ הייםר'
 לטאוב. לחא. לוא. באסאן חייםר'

 . א מב אמא
 . א לט בושאל רי חייםר'
 א. נב א. נא א. מח בנבנשת חייםרן
 . א מר ברוך חייםה'
 . א מט גאון חייכםר'
 . א א..טח מב ב. מ ויטאל חייםר'
 . א נב חביב ו' חייםרן
 . ב מא החבר חייםר'
 . ב מר חסון חייכםר'
 . א טו יוסת בן חייכםר'
 . א כה יחיאל בן ח"םר'
 אי כב ב. טו יצחק בן חייםר/
 י א מכ הכהן חייםר'
 . א טז ב. יר חננאל( )בן הכהן חייםר'
 . ב לח שלמה( )בן הכהן חייםרן
 . א מב וב. א מא כפוסי חייםר'
 . א מו הלוי חייכםל
 אן טו מררכי בר חייםר'

 לט . א לו א, 5ה א. לר עובריא חייםר'
 . א מ וב.א
 . א מא נחמני עווו חייםר'
 י א מר פיוארו חייםרן
 . ב נב . א מה רוטאנו חייםר'
 אוב. מו וב. א מד א. טג שבתי חייםרן

 . ב נא ב. מח א.מז
 . ב מב שולם חייםר'
 . ב כד שמואל בן חייםר'



נו
 . א ח בלעכם בן 'הורהר' . א טו א. ו א. ה חננאלר'
 . ב לט ב. לר א. לב בנבנשת 'הורהל' . ב 'ח יהושע בן חננ4שלר'
 . ב נ א.מה . א( ח מרומי חננאל)ר'
 . א כא בנ'טין בן 'הורהר'י . ב ר גאון חנניאר'
 . א מח ברולי יהורהר' וב. א מח א. מנ ב. לט 'קר ן' חנניהר'
 . א טו ב. ח ברולי בן 'הורהר' . ב נ כח2רשי4ש בן חנניהר'
 וב. א ח הגזל 'תרהר נאא. מרב. ב. לט פרחק הכהן חסרא'ף
 . א טא ודלי4ן 'הרהף מ. ע הלף חסריל
 . ב נח ג'ראם; 'הורהו" . וב א כו נסים בנ זזסר4"ידע
 . א נב א. נ חזקיטו 'הודהר'י ב. ה א. ר הנשיא חסדאיר'
 , וב א כו ב. כו קרשקש חסר4ש'ר'

 . וב א ז חיוג 'הורהרן
 . א ל ח"ט 'הורהר' . א כו שלמה בן חסר4ש'ר'

 . א נב ח"ם 'הודה ר''
 . ב לו עטטא5 קו "ו 'הזדהר;ם
 . ב נב א. טה חנרל' יהורהרןמם

 . א טו ב. יר א. ח חסיר 'הורהר4 . ב יד טוביהר'
 * א 'ב חריזי 'הורהר4 . א טו אליה בן טוביהר'
 . א טז טרוט' 'הורה()ר' . ב יח מבורגוניא טוביהר'

 . טוב טוב 'ום בן 'והורהר' מחא. א. טד הלו'רטוביה
 . כ( טז הלו' 'עחק כן יהודה)ר' . כ 'ט הלוי טודרוסף
 . א ח 'קר בן 'הורהר' . ב 'ט 'הורה בן הו(ו' טוררוסר"
 ב. נב ב. מט הכהן 'הורהי' . א טו טרויישר'
 . ב טו )בתו'( הכהן 'הורהר' . ב ינ טשה בן טרכוסר'

 . וב א ח רעים( ס' )בעל הנהן 'הורהר'
 . ב כ משה( )בן הכהן 'הורה ר'ו

 . ב 'ב א. י א. ט א. 1 הלוי 'הורהר*
 . א לנ . א כט ב. כז מינבי לוי 'הורהף . א יט מאיר בן יאירר*
 . בלד . ב 'ח ידיריהח
 . ב כח ל'4יון 'הורהמסיר . ב מא נאי~אנטי יריריהר*
 * ב נ ליאון יהורהר4 . א כב ישרארן בן יריחהר,
 . א נב אלהנור רוך אברהם בן ליב יהורהר' . א נב פרדו יריד'הר4
 . א נב אשכנוי ליב יהורהרן א. נב א. מה ב. מב ב. קארולה יריריהרו
 . ב נא ב. מו ב. ם לירטא יהורהר' . א כב בדרש' "-עיהרן
 . כ 'ח טטגנעא יהודהר' . א טז וב. א נ )'הודה( יהודאיר*
 , א טז רילטריגו יהורהר' . א טי )בתו'( יהודתרי

 . א נ ב. מנ מרינה ר' יהורהר* . א לז 4שררוטיאל יהודהרן
 . א י מוסקאטו יהורהר' . א כב אררה ן יהודהר*
 . ב טז ממיץר"הורה . ב יב אלפאכר יהודהר*
 . ב לט טסעור 'הורהר' . א מט אספריאל יהודהר*
 . כ ם טשען 'הודהר' . א נ טטך'נה אריה יהורהרן
 א. לה נתן יהורהו' . א כו וכ. א כה אשר בן יהורהרן
 וב. א טו א. יר ב. ט נתן בן 'הורהר' . א כי רייבש( )בוטן בן.אשר יהורהרי
 . ב נב א. מז נחמיאש ז' 'הורהף . וב א לד א. לנ בולאט ן' יהורהר*
 . וב א נב . א מה שטואל( )בן עודאל 'הורהר' . ב מח ביטון 'הודהי' . ב לט עתי4של 'הורהר' . א מח בינא יהודהר,
 . ב כ . ב טו . ב 'ד מפרש 'הודהר . ב טט כיסאנדו ,הודהר'



 . א לר . צדיק .הודהר'
 . א לט צרפתי 'הורהר'
 . ב לה א. לא קארו יהורהר'
 . ב טז מקורוביל יהורהר'
 . ב ט א. ח קלונימום בן 'הורהר'
 . ב לג מקאנרי4ש 'הורהר'
 . א י קררני4של ן' יהורהר'
 . ב ז קריש ן' יהורהר'
 . ב מט קרישפין יהורהר'
 . א לד א. ל שושן ן' יהודהר'
 . ב נב שיבילו יהורהר'
 . . א נב שמואל בן יהודהר'
 ב ר כרמה ריש שמאל בן 'הורה ר'מר
 . א נב א. סט שראף יהודה41
 . א א.יא ב.י ז תבון ן' יהורהר'
 . ב טו יהונתןר'
 . ב כא רקונקא יהונתןר'
 יו טב. מיגאש1ב. ן' הלוי יהוסףר'

 . ב טו .וב
 . ב 1 וב. א ה הנג'ד 'הוסףר'
 . ב טט אכוררץ יהח~עו'
 . א נא ב. טח בנבנשת יהושער'
 . א מ ברה4 יהושער'
 . ב מא דע ר יהחטער'
 . ב נא ב. מט ב. מו חנרלה 'הושער'
 . א ט2 פאלק הכהן 'הושער'
 . 14 ה הלד יהושע1*
 . א לט עורא ף יהושער'
 . מ.ב ב. לס א. כט וטתעץ יההטעו'
 . א כו ב. מר שועיב ף יהחטער'

 . א .מטר"ע4,ל
 סוא. אוב. 'ד הלף עאלר'
 . ב יח מוטה בן עאלר'
 . א כח שועיכ ף עאלר'
 . א כז מתתיא בן עחנןר'

 . ב ל טובר"עם
 . ב טז )בתף( טוב עםר'
 י-יז תמ' . ב בד אברומבם בן טוכ עםר'

 ,אוטב,ל'
 . זכ א ללט .4שרף'ו ף טוכ 'תםר'
 ב ריט וע" . ב כה שי"""ל' טוי 'ווםר'

 .אברהם
 . ב לו ביבאש טוב ענםםר'
 . א מו גבירול טוכ עםר'
 . א מט עקליר טול 'וםר'
 . ז, ני ח'"גאוה כוכ ע:םר'

 . ב טו יהודה בן טוב עםי"
 . ש ד ,יעקב ר' מר בן .טוב עם ר'מר
 . ב טד יפחק בן טש עםף
 לטא לו,א. לגא. יעיש ף טוב יעםר'

 ב. וב.נא א מח ב.מד
 ב. נא ב. לט יקר ף טוב עםר'
 . א לר כהן נןב עםר*
 . ב מז תאלרשט"ן ליפטאן טוב עםר'
 . ב טז מיתי טוב עםר'
 . ב מא עטיאה טוב עםר'
 . ב לט פאושעי טוב עםר'
 . ב טו מפלאנצו טוב עםר'
 א. מח מגא. א. מב עהלת טוב עםר'
 . א יב ענהר'
 1 ב טז )בחף( יתהר'
 . וב א יט ג'רונרי יונהי' ב יט גטזנד, ענה ר" .טל )אחיו בן יתהר'
 . ב יב ב. ז גנאח ן' יונהו"
 . א כב 'וסף בן 'ונהרן . ג'רונדי ר'י עי' החסיד יונהר'
 . ב מא ג4של4שנטי יונחןר'
 . ב יג וב. א יב כ. ח הכהן יונתןר'
 . ב ית יצחק בר יוסיר'
 . א יט הלוי יוסיר;
 . ב 1 ~ריק כן יוסיר'
 . א ב יוסףר'
 . א ג )גאון( יוסףר'
 בואליה ע"רזי טזב. הר.ף( )אחי יוסףר'
 . ב טז )בחו'( יוסףר'
 . א מט 4שבוהב יוסףרן
 . א לה א. לד אביוב יוסףר'
 . ב ה אבירקור יוסףר'
 . ב טז מאורלינש יוסףר'
 . סכנדרי יץ ע" א.סכנררני יוסףר'
 ב נב . ב נא . ב נ . א מו א'שקפה יוסףרו
 . ב לט אלבו יוסףר'
 . א כז עקרים( סן )בעל אלבו יוסףר'
 הריף אחי ר'י %* . א יד אליה בן יוסףר'
 . א ם אלמושנינו יוסףר'
 . א טנ אלטטיר' יוסףרי
 . א לז אם'גו יוסףר'
 . ב נב . ב נא )אשיאו( אסיאו יוסףר'
 . ב לו אשכנזי יוסףר'
 . ב נב א. מה בררשי יוסףר'
 . א נב בונפיל יוסףר'
 . בררשי ר'1 ע4 כיזיש יוסףף



נז
 . א נ בירב יוסףר'
 . ב כו בנכנשת 'וסףר'

 . ב טז ברוך בןר'.יוסף
 . א טו א. טר גאל"נו יוסףר'
 . וב א נא א. נ נאנסו עסףר'
 . ב כה לקטליא עסףר'
 . ב ג גרשוכם בן עסףר'
 . ב לב הטת עסףר'
ל א לר חרג4ן ף עסףר' '  

 . א לו , ב כו זטרץ בן עסיור'
 . א כז א( )כו חביבא עסףר'
 . ב כי חיע עסףר'
 . ב נ מיי4ש רן טר בן יוסף ו'טר
 . ב טו חנרלה יוסףר'
 . א טח ב. ם טבול ף 'וסףר'
 . ב כר טוביה בן יוסףר'
 . ב טו א. ט עלם טוב 'וסףר'
 וב א לר . ב לג . א לב טיטאיצאק יוסףר'

 וב. א לט א. לו א.לה
 י א לו ב. לר טטראנ' עסףר'
 ב טד . ב לה טשה( )בן טטראני 'וסףר'

 וב. א נא א.. טח ב.טז
 . א לז טרעים עסףר'
 . ב ג יהורה בן עסף ר',צר
 א יב רניבם( )תלמיר יהורה בן עסףר'

 . . ב'ג

 . ב טו טוב 'תם בן יסףר'
 . ב לח 'ח'עיז ף עסףר'
 . ב לח רור )בן 'ח"א ף 'וסףר'
 . א לר תם( )בן 'חעא ף 'תסףר'

 . א לל יעבקר"וסף
 . א ר 'עקב בן עסףר'
 . ב וןב יפר: ענקיר'
 . ב טז ט'רושלים עסףר'
 . ב נא הכהן עסףר-
 וב א לט וב. א לז א. לה לב ן. 'וסףר4

 . א טא . וב אט
 . ב טו וב. א טר הלו' 'וסףל'
 . א נא הלוי יוסףר'
 . ב כח טהר"ק( )בוטן הלוי  יוסףר'
 . 'הוסף ע" טיג4שש ף הלוי יוסףר4
 . ב טט טולכו 'וסףר'
 . ב נ טרי"]טררכי[ בן יוסף ר'טר
 . א 'א טשולכם בן 'וסףר'
 . וב א טג נוביש ד' 'וסףר'
 . א לט א. לו וב. א לו סאנים יוסףר'

 . א נ א. טר ך. טנ ס4שם'נה יוסףר'
 . ב ל סכנרר' יוסף,ר'

 . ב לט עווי4ש5ר"וסף
 טד ב. טנ א. ט ב. לט עזרא ז' יוסףר'

 .' א טז א. טוא.

 ב. לה א'. לג א. לב א. ל פאסי יוסףר'
 . אלז
 . ב טו ב. מה פ4ששריאל 'וסףר'
 . ב טז ב. 'ר פורת 'וסףף
 א. מו כ. טו פינון יוסףר'
 . ב טא פ,סו יוסףר'
 וב'. א לח א, לו )פורטון( פירטון יוסףר'

 . בלט
 טאב. טא.  לחב. )האתחח  פ-מייפףרי
 . ב ח שלאט עסףר
 . א טו פלורנמ,ן עסףר'
 ב. טה ב.. טג א. לט פררו עסףר6
 . א כב פרנסיס יוסףר'
 . א מה פרק 'וסףו"
 . א לו ב. לו ע"4וח בןן יוסוזר'
 . א טה )כסרדקופים( ערפה' עסףו*
 . ב טו )כ'רושלים( ערפת' עסףר'
 . נ'א )ב4"נהרעופלא( צרפתי עסףו"
 . ב נב )בסלתיקי( ערפת' עסףר'
 . א טה ק4וטריבש יוסף1"
 לתא. לגא. א. לה לרא. קארו עסףר'

 . וכ אלט
. . א 15 קורקום עסףר, . א כט ב. כח ,ור(ע עסף4

 . א נ קטן עסףר'
 . א טח קלרירץ עסףר'
 . ב טו קלצע עסףר'
 . א כ קטחי יוסףר'
 . ב טר קראסו עסףר'
 . א נ טקרטימצו עסףר'
 . ב טט ר"נה רילה עסףר'
 . א כז ומח2ן ן יוסףרון
 . ב לט עחנוביא רי עסףר'
 כ נ ,צילא ר' טר בר יוסף ו"טר
 . ב טח ,2ר~ום ית(ףר6
 . ב טז ד,2רויק עסףר'
 . ב טו טוב ,טם עסףר'
 א נז טנ צם ק עסףף
 . א ז שרהטקש עסףר'
 ב טח א. ט ששע עסףרן
 . א טא הבת עסףר'



 יום8יאר'
 נרי

 . א נ
 . א גיורנרר
 . ב 'ה יהזקאלר
 . ב טו )בתו'( 'חי4שלי' . א כ יחק4ילר4
 . א לט וב. א לו אשכנוי "תשו1[ר*
 , א כה א. כא אשר בן יחיא1[ר'
 ב. מז וב. א פח א. מר באסאן יחיאלרן

 . וב 4נא
 . מפריש ר"י ג" יוסף בן יחיאלר6

 . א כא יקותי4של בןי"חיאל
 . א לה משה בן יחי4ילרן

 . א כר ב. טו ב. 'ר מפרישרן'יחשל
 . א נ ינוקהמר
 . הלף עקב ר ע" א. יך ובץר
 . ב לנ 'עקבף
 . כ טו )בתו'( יעקבו4
 . וכ א בוה א. מב אבואלעפיא יעקברן ב~ טו בש"ה 'עקבר'
 % . א נ אבושערה 'עקבר4

 . א .1 חבין בר יעקבף
 . ב טו מאורלי'נש יעקבו"
 .. ב לו אלח4שמי קנקבר'
 . ב כו אשכנף ק)קבר'
 . א כו א. כה אשר בן 'עקבר'

 לר לגב. לבאוב. בירבלב.ר"עקב
 טנ4. לטב.מאב. 6א. לוא.-א,

 א,וא, אמקכ",לו )בן מרב קהבף
 . אמנאינב

 . 4 נב אהרן( )בן בירב'עקבר'
 . א מב נחלי יעקבר'
 . זו כא ג'קט1['א יעקב1"
 . ב' נ ה4שנץ .עקבו"
 . . ב נב ב. מו רנ"יר[ 'עקב61

 ב לר ב, ב..כח מ הל יקבו*
 . ב סכ חאלו תהבר'
 ש יעא לבא, חבש וקנרר'
 , א נב חלאמ 'הכו"
 . ב מא '"ב-טחאסו*
 . נ א לט שטאפק 'עקבר'
 ב, מר טרפת יעקב1"
 , ב מד טרשה עקנר

 . א נב יעקב,'הורהר
 . ב טז 'הופרק בןו"'יעקב

 . ב יח 'עחק בן יעקבר/

 . ש א ח ב. ו יקר בו יעקבר'
 . ב טו ישראל יעקבר
 . א ג הכהן יעקבר'
 )בג הכהן 'עקבר'

 מררכ"
 , ב ג

 . מוא ר'שבט,תה% תלמי הכהן יעקבר'
 . בנ
 . א נב ב4שמסטרדאם הכהך יעקבר'
 . א ת הלף יעקבו"
 מ"ין. יי תי' . ב %4כו הלוי תנקבף
 א. בם ב. מו א. לח הלוי )לבית( יעקבר4
 . א נ 1[ומכרווו 'עקבר'
 . ב כו לינרא )ברו( יעקבר4
 . ב טו וב. א יר מ4שיר בן יעקברן
 . א לח מטאלון יעקב41
 יעקב 41 עי' ב. כח ב. כו מול,ן יעקבר4

 .הלוי
 . ב 'ח טרוויש 'עקבי' . ב כח ב. כו מרגלית יעקבו*
 . א יא טשולכם בן ק)קבר'
 אוב. טו א, ם ב. לו נחטיאש ף יעקבר'
 . א ר נטרונאי בן 'עקב ר'טר
 , א לה סבע יעקברן

 פירמון. עי'ר4י א. לט ב-. לו סטוט יעקבר'
 . א ם עלומ יעקבר
 . א ל עראמה 'עקבר'
 . א מח א. מב פאלקון יעקברן
 . א מו א. לו פ4שפוי יעקבר'
 . א לג פ"רו 'עקבר
 . סמוט ר'י ע4 . ב לו פירטון יעקברן
 . א מט א. יו פטה יעקבר'
 . א לו קו4יליירו יעקבר, . א לה צרפתי 'עקבר'
 . ב טו טקופי 'עקבר'
 . ב טו טקחיביל ,עקבל'
 . א לו קוריאל ,רי 'עקבר'
 . ב טו מקינון יעקבר'

 מא א. לט 6א, לנא. קשטרור',עקב
 - מבא.נא,אש

 . ב מו וב. א מר א. נב רובע יעקבו"
 . א טם רום4"נו יעקכר'
- . ב מר רוסו יעקבר'  . ו",יפאפו תף' . א ם שמוש4" בן יעקבי* . פ4"פו יי ,ף' שמרת4ז יעקבר'
 . א ע ב. כע שעזשע בו יעקבו4

 ושח-א. שחטץר"עקב



נח
 ]: א נב ששפהיטש יעקבר'
 . כ לו תכון ן' "נקכר'
 . א טכ הטערי 'פתר'
 א. נ ב. ב יעחק ר'טר
 . א נ 'שחק ר' ברסר
 . א ט רש-( של )אביו 'צחקין . שטשל בן ר4' עי' )בחו'( יעחקו*
 . ב א.יד 'נ טאר' אבא 14 'צחקר'

 לא כטבי בחאוב. אבוהכףיצחק
 בלב

 אברבנים 'צחקרן
 כט-

 . ב טב א. ל ב.
 . ב יא אברהם בן 'פחקר'
 ק . וב א יר )רשב"א( אברקם בן יצחקר

 . אא.יח
 , ב גא ו"ובא( של )רבן אברהמ בן 'עחק1*

 . אכב
 לטא.טאוב, לחא. אדרבילוא. '2חקר'
 ., א כב אד-ת ף יעחקר'

 א., ב.ו אלכאלשז '5חקר'
 . ב נב 4שלבא דירליצחק

 . וזןבן בן ו%' ימ' .ילבתלת' יצחקר4
 . ב בח 4שויבורגה יצחקי4 . א נב 4שלחדב 1' 'עחקר4

 . א כב אנ(יקים בןר"צחק
 ' א י ב. ט א. 1 . ב 1 אלפאס' 'צחק,* . ב יח 4שלעור בן 'עחקר'

 . א ת ב.יר

ר-

 . א ז קעבם אלשאסר)בן 'עחק
 . ע טג ב. לט אלפ*ר4"מ יצחקר
 . ב טו אלענדאר' 'עחקר'
 ב. נ ב. טה אלקכז 'עחקו*
 . ב לט אלרהע 'עחקר*
ל א אז'לט לנ אטאחן(ץ 'צחקר'  

 , א טט אסשמאר"5חק

 טבא טאא. טא. לוא. ארחא  יעחקיי
 . ב נא . ב טר . ב טך ב4*קי 'צחקר'
 . א טת בוטח ף 'צחקר'
 ריטקובל ש ךב. החוטם בעל 'פחקר'
 '" . א ת א. י ב. 1 ביוך בן 'צהקר'
 . ב נשב ברכיה 'עחקר'
 . א טט ג4"ת 'צחקרן

 . ב 'ב א. וו ב. 1 ויאת ףר"5חק
 וב א ו1ח טנב. א. כמ* מק2ת 'עחקר*
 לג דת דת 'צחקר'

 ב-

 . א לר
 . * כו א. טוו נשדוהא '5חקו*
 * ב 'ח . ו 'ו נשדנפירא יצחקר*

-

 . א יו טהריט שחק
 כ.וטכ " א. ת כ, ט) מ-נא שחקף

 . שטטא~ וע %' הק1,ש'  יעחקיי . וב אב
 - לטא. חתר'יצחק

 . ומ%ק חזקיה ר" ע" חוק'ה בן 'עחקר'
 . א לח טקנדיא חן יצחקר'
 . ב נ חנינזיש ר' נצר בן יצחק ר'טר
 , . ב 'ח נטודרוכו בן 'עחקר'

 . וב א ננב נטרף'"ם '8חקר'
 . . . א נב ירקוח2ע בןר'_ועעחק . ז* ת א. ח יהודה בן 'עחקר'

 ב. נב יואניר"צחק
 . א לל 'עבץ יצחקר'
 . ז* ת '5חק בן י5חקר'
 ז*. ח י"םח2 בן  '5וזקי4 . ב יח יקר בן יצחקר'
 . ו: 'ב * א ח ה'עעט*זללך יצחקר4
 , . א כהו הכהן 'צחקר' י* וט* ומלם( יסור )בעל וק"טין*לי .עחקר'

- 
= . ב לא 2ולל הכהן 'עחקר'
 . א לו דל4"טס יפחקו'
 , . לו.א א. לר לב ר 'עחקר'
., . ב יח לף בן יצחקר' ,  

 נמ ב. טו ב. נשד הלף 'פחקר'
 וב(.1 א ח יהודה( )בן הלף יצחק)ר' *1~

- 
- 

 ב כב ויזלר0, של אחץ )בן ה6'רייעחק
 א, ב.:1 ח אשר( )בן הלף יצחקר'
 . ב' יח הבחהר( אשר )בן הלף יעחקר'
 . א טט )ריץ( הלף יעחקר'

 . ב ינ ורחקק( )כן ה6'ר"פחק
 א ע א. ח רש"1 של )רבו הלף  יעחקר'
 א טר . ב לח 'טי"טה( )בן הלף '9חקר'
 . ב לח הלף )י(ביח( יעחקר'
 . ב יח טלתדרי 'צחקר'
 . ב ט ב. לו לייא יצחקר

 . ב כה לטףר"עחק
 א. טו ליאץ 'צחקר'
 . א כח ליאת ד' יעחקר'
 א. ע א. יד ט4יר נק יצחקי
 . א לז . ב לו נמליע4ן ז" '9חקר'
 . א ככ טתטיסט "עחקר'
 . א לו טטתצייו 'צחקר'
 . ב 'ב טוקאחיל 'צחקר'
 . א ט טית' 'עחקו'
 . ב כח טם,ח2טרא 'פחקר'

 אי

טבא
ב.

16



 . ב נא שטו4*ל כלבר4'
 , א יו טטיל~*ן יצחקו"
 . א י טלכיפרק בן יפמקר'
 . א נוו מנחכם יפחקר*
 . א יו טנחם בן יפחקו"
 . א לו טסעור יפ"קר'
 א. א.יו יר טררכי בר יפחקר'
 . א יא טשולם בן .יפחקף
 . ב כו נהן ופחק.ו . א לו משען יפחקר'
 . א טט סבאח יפחקר'
 . ב לט א. לה סבע יפחקר
 . א יו טסימונט יפחקרן
 . א י הסנגרי .פחקי' . א 1 סכני יפ"קו"
 . א לי א. ל ועאטה שהקי
 . וב א נב ב. נ פ*אקם יפחק"
 ב. ,שב פואה יפחק41
 . א לוו פינפי יפחק1"
 . ב נב פעפח יפחקר'
 . אלפ4צטחף ר" עי פראג יפחיור4
 ב. טה ב. כת א. לט פרדוו יצחקו6 ' ב טה פות*נקו )פחקו"
 . כ נ ב. נזה נתנאל( )בן פוזז 'פחקו"
 א. כר שפרים יפחקו6
 . ב ,שר ם'ס פרנ יפחק61
 * ב יח פרץ בן יפחקר*
 . ב נב קגיזביל"רו .יפחקר4 . ו* לו פרפתי ועחקז6
 ב:. לו א. לא קיורו יפחקר'
 . א ט קאר'אן יפחקו*
 א. ככר ידב. כת~רכילל יפחק1"
 . ב יח טקינור יפחקר'
 . א יט קלוניכים בן יפחקו"
 וב. א כב קנזחי יפחקר"
 י . א עח . וג כו קנמאנטץ יפחקר'

 . א נב א. נ קנאטרו יפחק'ו"
 . ב ימ קרקחםא יפחקו"
 . ב יח נשקרקוםתו* יפחקר*
 , א .ויב ב 1 אלברגלומ ראובן בן יפחץר'

 . כ טד רדסו יפהקו*
 . ב כו עושן בן יפחקו"
 יח~א יוא, וב, א 'ר שטואל בן 'פחקי"  וםט"ן אתק ר' תג" בע כח וטטמן יפחקר'
 . א יו שניאור בן יפחקר"
 ( ב כו שמרוט יצחקף'

 . ב יג ששת בן יפחקו"
 כ כו )רי"בש( ששת בל יצחקו"
 . א יו טקינון יקרי' . ב יח יקרי' . ב טו הלוי יקותיאלו"
 . ב כה ב, כר ירוחכםר'
 . ל טח טוורגונטו 'רטיהו"

 . א לור"שועה
 . א יט הלל בן ישועהר'
 .[ ב כו הלוי ישועה)ר'
 . פ טג קנריוטי ישהעהרי
 . א כט ישעיהר'
 . א כ1 וב. א כא טרי "*בא כו 'שעיהרן
 . ב לה , א נא וב. א טו טטראנן ישעיהי
 . א כא . ב טו )האחרון( טטראני ישעיהר'

 . בה
 . א נא יוסף( )בן טטראני 'שעיהר'
 .( ב נו הדי1י 'שעיה)ר'
 . ב ג אבא טר בן והלוי ישעיהר'
 . א נ טררכי בן ישעיהי' . וב א טו של'ה( )בעל הלוי ישע.הר'
 . א( ט הוהב שרביט ישעיה)ר'
 . ב טו אבא ישראל~ר'

 . ב נא אהוכי ישראלי' . ב נא ב. נ אראטור"שראל
 . ב כו איסרלן ישראלר'
 . ב טח אליקים 'שראלר'
 . ב טח בניטין ישראלרן
 . ב כח בי פו ברונא 'שראלר'
 . א טט ב. טח ו~*בי 'שראלר'
 . א יט הכהן ישר~*לר'
 . ב טט א. טא . א 6 מארה ישראלר'
 . ב טק נחטשש ישראלל
 ב. ט סרק ישראלר'
 ב. ט ,יא. לוב. קוי"ל ישראל,"י

 ב. טח ב. טה א.טא
 , ב כה קחזאל ק הלף 'ששכרר'

 א, טא הכהן נפתי 'ששכרר'
 . ב לו ששע ף, יששכרר'

 . . ב( הכהן,ח)הרב
 . ב ג חנעא ו" טר בן כדקנא ףטר
 גב. אבתחי ו= טר וק ורק כהן ר'טר
 . א יא ב. ד פדק כהן ר' ברטר
 . א טח כלב61

 אט



נם
 א 'ט שטואל בן כ2סכר'
 . א נב ש5ום כפואהר'

ם
 . ב ח לויר'
 . א ח אלתבאן בן לויר'
 * ב כו ב. כד א. יט גרשום בן לויר'
 . ב לר . וב א לג א. לכ חביב- בן לויר'

 . א לז . כלו
 - . א טט נחטיאש לויר'
 . ב טו ב. טה פשריאל לויר'
 . ב טה א. טד א. טג קוזין לויר'
 . ב טז קורדיל"א לויר'
 . ב יח שבתי בן ליאוןר'
 . ב יח הכהן ליאונתיןר'
 . א סו . ב טג 4ששכנזי סאראוואל 2_סיברל

 . אטח
מ

 . ב- יא טאירר'
 . ב יט אבואלעפיא טאירר'
 כ ית טאיננליטיירא טאירי*
 . כולא אלגואדיש טאירי'
 . א כז אלדבי טאיררן
 . ב נ אליאש טאירר'
 . א כא אלטושרין טאירר'
 . ב לנ אנאשינן טאירר'
 . ב נא אנניל טאירר'
 . ב יח האיי טארץ טאירר'
 ב מה ב. טד א. טנ בוטון די טאיררן

 . בנא
 . א יז טבורעניא טאירר
 . א כנ א. כ ב. יו ברו בן טאירר'
 ב. טט א. טח ברזלי טאירי
 א. לא ב. ל נכאי בן טאיררן
 . ב טא נביזון טאירר'
 . א נ חלפתא טאירר'
 . א טו וב. א עט יוחנן טאירר'
 . ב ינ יעקב בן טאיררל
 . ב טח יעחש טאירר4
 . ב יח הכהן טאיררן
 . א נכ כ. מו טלוכלין מאירף
 .( א 'ז הלוי ט4שיר)ל'
 . וב א יג א. ' ב. ס ז'ם'גאש טאירר'
 ר'ם של 4עחיו )בן טינ4שש ז1' ט4שיררן

 . ב 'גטיגאש(
 א לג טלטד טאירר4

 . מוא א, טו טוב( שם )בן טלמר טאירר'
 . בנא
 . א יך טשה בן טאירף
 * ב לנ * א לב . א ל עראטה טאירר'

 א. ב.ממ לט שאש טא"ףי . בטב פאי ב. לד כט.11 ספארערק 4איי : -
= א. ק ב. ט שטש"ל ק טאדר

 . ב ד הכהן טבשר ר ברטר
 . א 1 ב. ט הדק ט"טתף
 . ב נו סעחה ק ט"טור
 . א 6 קיוט טוא5ר'
 . א ע מניי
 . ב כב עטח ק טמרו*
 . א נ טל"אכיף
 . ב טג אושכנף טלכיאלר'
 . ב נ טלכיהר'
 . א כב אשכנף טזר'

 . א תר'טמח
 . א טו קורקוס טמחר'
 . א יז מנתםר'
 . ב 'ח נת0 ו" )אחי טנחםר'
 ן ב יא עייאל( ר' ושל )אבע טנחםר'
 . א טח טהריטט( )בזטן טנחכםר'
 . א סב אמף טנחםר'
 . א בו אלחדב ף טנחםו*
 . ב וצט אליאטו טנחםר'
 . א כז הארך טנחםר'
 . א טב במטץ בן טנחםר'
ו א כו זרח ז' טנחםר'  

 . ב ג ו"תמף טר נע מנחכם ר'מר
 אן נב ב. נ ב. טה כהן טנחםר'
 . א טד א. כא לתואנו ד' טנחםר'
 . ב כב ב. יט טא'ר לבית טנחםר'
 . א ת טיעי טנתםר1
 . ב כז נתרק מירז טנחםר'
 . א נב טנדל טנחכםר'
 עטעאל( טנחם ~" ט8אנר עזרתישטנחםר, ב. ז סרוק בן טנחכםר'

 א. נ ב. טב א.טא
 . א מ א. לט פולאססרו מנחםר'
 . א לג קבל' טנחםר'
 א. ע הקדתץ מנחכםר'
 . א ם א. לו רוסו טנחםר'
 . ב נ ב. נצו ,שולכס טנחםר'
 ב. טה וטלום טנחםר'

16*



 . א נת אלפרנגי בה2הרן . כ יח שטואל בן טנחםר*
 , א לר אלקאכץ טשהר4 . כ קר )בקושטן( שמואל כן טנחט61
 ; כ נ יוסף בן בבשהר4

' 

 סא כ. א.לט לו כ. 5י אלשיך משהר'
 . א טו אטראגי טשהר' ' א. טח כ. טג כ. ם אזולאי ססעורר4 . ב טח וכ.א . א גכ ישיאל בן טנשהר'
 . א טח ארניל טשהרן . ב טב מפליחף
 * ב טח אשכנו' טשהר' כ. טר טגאגו מפל,ה41
 . א כה אשר כן טשהר' . ב נא טוגגע מפליח1"
 א. לו כ. לר כאסלו משהר' א. מרדנייור
 ב., א.נב טה בררשי טשהרן . א נ כאסאן מדדכיו4
 א, יו טבה"םר'משה. . ב טכ ר~יטו טרדניר4
 ב. יו טבורמש טשהר4 א. כד א. א.כ 'ט הלל כן מרדכ'ף
 * ב נב בית'ן רי טשהר' . א יו 'פחק בן מררכיר, . ברוקפ' ר.ם כיויש'ע" טשהר'. * כ טו יפה מדדכי41 * ב( )נב א מח ר;.בוטון טשהר' . ב לט טיול' סו-רכיר'

 . א לו ברור טשהר' . ב לא נוטטינו טרדניר א;. נא בנכנשתר'טשה . א טט ב. טח הכהןו"מררכי
 . כ נכ כ. טר כרל כן טשהר' א. ט אוכ. לט א. לח טטאלע טררכיר4

 ב. בה ב. מג ב. טא א. גלאנטים טשהרי . ב כב פטח כן טרדכיי א. ח וב* ג'קטליא טשהי4 א, מה פעפ' מדדניי * א כ טגוק טשהר' ב. כח כ. כו נתן טרדכיי4 * א גאטיניומו טשהר' . אטג
 . א לר גרשוןרוטשה מו א. מה ב. מר כ. לו קלעי טררכ'41

 , א ה רור כן טשהר' ב* נא כ. נ כ. טח וכ. א טו וכ.א
 כ. ב.סא לו ב; לו רטוהי.ר'טשה . בנב

 א. יו ב. ח הררשןר4טשה וכ. א ככ קטח' מדדניר*
 . ב ח העניו טשהר' . א ג ה:הן סדיי4 ב. לר ב. לכ הטיןר4טשה כ. ב טרור
 . ב 'ה טוידנורק טשהר' . ב ג הלו' מר' ר'מר
 . א כב חכיב ו' טשהרן . גנאח כן יהה ף שן גנאח ף מריגוסר
 . א טא ח"םר'טשה . וכ א ה משהר4
 * א ש משולכם( ר' של )גיסו משהרן . ב מא חיים ן' טשהר . א יו )כתף( סשהף

 ן' טשהר' . א טאכור~שיו טשהי4 וכ. א מט חאליגאוה טשהרן
 . א נ טטארפיגה טשהר' . כ 'ח אברהכם בן משהרן . א א.ם לו כ. 5ה חנין טשהר'' א. טו אכילה ר' משהר . ב ה חני

 . ב 'ג טוררוס כן טשהר' א, טג א. ם איסרלס נח2הף
 ב. נב א. טח ט,טיאפק טשהר' כ. לר וכ, א לנ ב, לא א5אשקר סשה41

 ם 4ב. טטאלמא.פב.יטשה6א.נא.
 כ. מ כ* טאא. לנב.ר'סשה-צכלרה

 אלסלרה משהל
 )האחר"

 אוב. לו יהב, עסח ין טטראמ טזהף טגא. א. לט
 . א מט טרינקי טשהר' .. א 'ו אלברט משהף
 . א צ עבאס יהוה טשהר' ם . ה א לט . א לח אלטתנש משהר'

 '. יי;""י%עש:"' .ה%."ן,:ניין;.



 . ב ח טרן בן יוסף בן משהר'ן * ב 'ח יוסף בןר'טשה
 . ב ינ )ברנכונה( 'וסף בן משהו6ן

 . א נא א. לה ן"עיש טשהר4
 . ב נב יעקב טשהר'ן

 . א יו יעקב בן קשהר'
 * א מא הארן'( )תלנהך הבהן טשהי א. ב.'ו הנהן'נר'משה

 טטב.קא* ב. ,ן
 . ב שז לב ףמשהר4ו..

 א. לא ב. כח וב. א כז הלויטשהר4
 . א נב שלטה( )בן הלו'טשהר'
 . ב כו טינע' לךטשהרן
 * א כנ טליאוןכה2הר6
 . ב נא טאיו משהר'
 * א טו טאיר ן'טשהף
 . ח נא טאים'יאמשהף
 . ב יח טטננעאמשהף
 . א טט טדינהמשהף
 . א לת רערדם( )בן טרינה דימשהר'

 . ב טג .ב
 א יג וב. א 'ב ב. יא טייטק בןכה2הר'

 . א '1וב.
 א. טח א. סב טכיר משהי4 . ב יג טקורדנה טייטון בןמשהף
 ב. יח טרדכי בןמשהף
 , א( 'א טשילם טשה60
 א טח א, טג א. טכ היו' משולםמשהר4

 מו א טח עמע סשה6
 - ב. טד קאנעס די קשה"
 א. ע . ב טקש"ר פשה6

 ** טא לואב.םא.. קץדויז"טשה
 . א ב,נסב

 . ב ס* קויאל די נה2ה6
 ב. יח טקעע טשה"
 א. טו קלע' נ1שה"
' . א כ קסהי נח2ה-'

 ב. נא א. מה קסטילאץ טשה-'
 . ב לד א. לא ב. כת קשם4של' משה-'
 . ב לנ קשטרו כה2ה"
 ב* יח א. יז טרננשפורק טשה"
 . א טא רוטי טשה"
 . ב לט ש'מביא די סשהין . א לט דוסו טשה"
 . ב נא שננ' ז' טשה. . א נב ב. טט שטחע משהר'

-

 . ב 'ט שני4שור ף טשה
 . ב 'ר א* 'א ב. ח יעקכ בן משולםר4

-

 . ב יח הכהן כה2ולם
 . יעקב בן ר*בו ע" טלוניל כה2ולםמ4
 . א 'א ב* ט ב. ח משה בן כה12לכםר*
 . ב ח איתיאל בן כה2ה בן משולםר'
 ב. יז וב. א 'ר ב. יג נחן בן משולםף
 ב. יו ב. יד ב. ם קלוניטוס בן טשולסר4
 . ב נ כהנא טשרשיא ר4טר
 . א ג תחל'פא בן טשרשיא ר'טר
 . א לנ טתתיאר'
 * ב ג טתתיהטר
 . א כו היפהרי טתתיהר4
 . א נב הלוי טתתיה41
 . א לט ערפתי טתתיה61
 . ב יח טקינת טתתיהר4

 . א ג הלו' נהילא' ר4טר
 . ב כה נחטיהר4
 . נ ד פדק כהן ר' טר בן נחטיא ר'טר
 . א כד נחטןר'
 . א נ חנין נחטןף
 . א יט טשה בן נחטןר'
 . ב 'ז ב. נ נחשוןר
 . וב א ג נטרתא'ף
 . ב ג הילאי ר4 טר בן נטרתא'ר'

הי  . א '1 נבהפ משה61 ןן
 . ב טם 'שהאל( )בן נמ-יה משהויול, אי טא א. לו ננארה משה41 ,-ן
 . א '1 טנרבוט4* משהין א. כד א. יפ א. יג נחטן בן משה64ן

-'
 * מה~* ס4שנים טשה4ן
 א-נ,,. נב סרנוס' טשהר6', מ.! לו סעריה טשהף

 האסםא.טגא.ירא.ףמשה
 . א לט -עכרא טשה_ן"
 'בב. א. ח ף'מרא סשה'ן6
 . א ח משה.מפתאהר'
 . א טפחשטט-ע טשהר
 . א ע טפתטעא טשהר'
 א. לם פעע' נחשהר'
 . א לו פרוננעל טשהר'
 * ב כד טעורך טשןזף



 . א כז טולושא ד' 1'דאלניצק
 . ב 11 א. 1 נסיםל'
 א. כב הדרש~ת( )בעל נסיםו"
 . א לט הכהן נסיכםר'
 . ב טו הלוי נסיםר'
 א. טט נתן נסיכםר'
 ., א כו וב. א כו ראובן בן נסיכםרן
 . א נב אהרון בר נשתליר'
., . א מה הלף נפתלירי
 : ב טג ~ישכנוי לוי נפתליל4
 . ב '1 )בתו'( נתןין . ב יח נתןו"
 . א מט ב. לד האשכנוי נתןר. . ב יו האופציאל נתןו"

 . א נא גוטהיל'נתן
 -, . ב ? טדודיא נתןר'
 . ב יז א. ט ב. ח יחיאל בן נתןר'
 . א נב 'עקך 'צחק בן נתןו"
 א. כ ב. יח טאיר בן נתןר'
 )י . א יא הטכירי נתןר'
 . א 'ד טשולם כן נתןר'
 . א מט שפירא נתןר'
 . ב 'ו נתנאלר'
 . א נ טרבוט נתנאלר'
 . ב 'ו טקינוג נתנאלר'
 . ב טח שלום בן נתנאשר'

ם
 . כ ב יהודאי דרבנא בריה סיטאר'
 . וב א 'צ סיטונאר'
 מצ . א מכ אוחנה( )ן' חנה אבו סליטאןר'

 . א טח .ב
 . א טב הלו' סל-(יטאןר'
 . ב ב דרבא בריה סמאר'
 . ב יח הכהן סניאורר'
 . ב 'ו ב. 'ב ב, ז א. ד סעד'הר'

ע
 ב. כח א, כד . א יט טברטנה-א עובדיהף

 . בל
 . א כה דוד בן עוכדיהר'
 . א נב הלוי עובדיהל'
 ב. סג ב* טב ב. לר ספורנו עובד'הרו
 . ב טב עוראר'
 . א 'ט א. 'ו ה:ביא עור~שר'
 . א טט חל"סיך עזריהר'

 . א טט חשבי עווקהר4
 א טו . ב טד )יוצח~רה( יהושע עח-יר-ץר'

 . ב.נא
. ( 

 * אנ טפ~ינו עוחהר'
 א נ א. טוב. טנ פיט עוריהו"

;. 

 . ב 'ו עורי~שלר'
; . ב לד דיינו עוריאלר'
 . א נכ יצחק בן עוריאלר'
 . . ,ב טח הלו' עזריאשלר"
 . ליע עי' ב, יא טנחם בן עזריאלר'
 . א יט נתן בן עוריאלר'
 . וב א ב עינ~שר'
 ; א ג אבוטאלב ~שבןעלי

 . א נב אוננה עטנואלר'
 . א ם ב. יז יקותיאל כן עמנו~שלר'
 כ. יז גאון עמרםר'
 . א כו מחאס בן עטרםר'
 . 5 ג שישנא ר, בן עטרכםר'
 . ב גענן

 ב. הכהויח טרינוס בןר'ענן
 ענשכן. אשר ר ש' ענשנןף

 . ב יו ב. יד פטרר'
 . א נב אשכנוי פייבשר'
 .. ב כט כולך פירנאדהדון
 . ב ג אבני ר' טר בן פלטוי ו"טר
 . א כט פנחסו"
 . ב( 'ז )בתו'( פנהס)ר'
 . ב נ הכהן פנהסו"
 . א לו טל~שטס פנחסר'
 . ב כו הלף פנחסר'
 ~ . ב 'ג טשולם בן פנחסר'
 . א יט שבתי בר פפולטאןר'
 . א לה א. לב הכהן פרחיהר'
 ומ. א 1 פריגורשר'
 . ב קץ ב. ץ ב. יד אליה בן פרץר'
 . ב יה הוקן פרץר'
 . א כג יהי~של בן פרץר'
 מאוב. כרא, ב. יו הכק. פקר'

 - . ב נ צדיק ר'טר
 . מ לט פורטץ צריקר'
 . א כא אברהם זע צדזיהר'
 . א כא בנעשץ בן צדקיחר6



סא
 . א טר . א ם פרפת' פ'ון ]בן[ר4
 . אנ
 . ב ר פטח ר'טר
 . ב נ ח"ם ר' טר בן פטח ל'טר
 . ב כו רוראן פטחו*
 . ב טא הנרבונ' שלטה בן פטחרן

 . אנמם
 .ק

 . א נ טרינה ד'קוטפראח
 . ב '1 ק5וניטוםל'
 . א 'א טוררום בן קלוניסוםרן יי ב. ט ב. ה הוקן ק5וניטום,41
 וב א ט א. ח טרופי קלוניטוסר4 י א יג הנשיא קלוניסוסר'
 . ב טב ק5טןו*
 . ב 5ר אשכנוי ק5טןר'
 . א ר קטוי ר'טר
 נ נ ~שש' ר' טר בר קסוי ר'טר
 . א כו ברפת קרשקשרון

"1
 . ב טר חרירה ראובןו*
 . וב א כ נם'ם בן ראובןרון
 א. ג א. כ רבאטר
 . א . ב טרוב רבאיו*

 . א בהבה
 . ב ב הונא ר' מי בררב 1ן
 . ב ב 'וסייבה1
 . ב ב אטופ'א בןרבינא.,, . א ברבינאן . א נ נטרונאי טררבהן

 . ב יז רחביהר'
 . וב א ב )רחוטאי( רחוטיף
 . ב נב הכהן שאלה
 . ב נא פרנם8) ר8אלר'

ש
 . כ גשאול
 . ב כט אשכנוי שאולר'
 . ב יג הכהן שאולר'
 . א נב טורטירא לוי שאול41
 . ב 'ח שאלת'אר(41
 . וב א טו ח8ץ שאלת'אלר'
 . נ '1 שנתא'ר'

ו

 * א 'ג בעטח-( שבת',)הובאר'

 . ב נא אשכנוי שבתי"
 . ב טב באר שבתי"
 , א 'ט וכריה בן שבתי"
 . ב נב חסאן שבתי*
 ב, נ א. טז א. ט1 א. טר יעה וסבת'"
 . ב לר כהן וסבתי"
 . א נב 18לאסכדו שבתי"
 . א נב רומו וסבתי-"
 . ב יג נזסיפונט שחק בן לה ,ס., . ב טו שעפטאל וסבתי"
 . א ג שיננא-'
 . א 'א שלחיה"
 . א כג שלטה*
 . ב ח הררשן( ר"ם )תלטיר שלטה-'
 . ב טר אביוב שר(טה-'
 ב, במ* א. ם ב. לט 4ובסב4"ן וסלטה-י

 . אטנ
 . וב א יב אברהם בן 'סלטה-'
 א, כב כאנ. אררת י' ושלטה"
 נבא נאא. נא. ב. לט אלגאף וסלטהר'
 . ב נום וי"ליאמן שק-קצהר'
 . א לט 4שלטושנינו שלטהל' י א לר 4שלטול' שלטה-'
 . ב כם אלעטי שלטהר'
 לוי שלמה ר* עי' אלקבץ שלטה-'
 . ב טו אפרים שלטה-'

-

 . א כה אשר בן שלטה
 . ב יח הבבלי שלטהרן
 . ב טט א: לט נרו שלטהר'
 . א ם גאביוון שר(טהר'
 . וב א יב ב. 1 גבירול ן' שלטהל'
 . וב א 'ח ההר טן שלטהי' . א לו ב. כו רוראן שלטהר'
 . ב לר ווייל שר(טהר'
 א. טט ב.. נצח חר"רה וסלנוהר*
 , א נזר חורארה ,סלטהר'
 * א לו א. לה חע ,2לטהרג
 . א לו חוק ,ס~ןה61
 * א נ חלפתא יטלטהר'
 . א טג א. לט א. לו חסע ף שלנזהר'
 א וא . !ש טג )הבחור( חסת ף וסלטהר*

 . אטו
 . ב כה טוראה ף שלסהר'
 ע ב יח נזטוחם ו2לטהר'
 . ב לה ב. לב טיטאיצק שלטה41
 . ב יו טטריויש ש1(מה41

 אטה

 אסח

 ב יו .ב

 ב יו.



 . ב( 'ו יוסף בן שלסה)ר'
 . ב( יו סוהירון יוסף בן שלסה40
 וב א ט . וב א ח 'עחקי שלסהר4

 ע איר
 . ב יח היתוכם בן שלכוהרן
 . ב לד אררוום( )1' כהן שלמהר4
 ם . ב לט )טהר"שך( כהן שלסהי4

 . ב סו ב. מה א. סר א. סנ ב.לח
 . א טה קלע'( )תלסיר_ר*ם כהן שלסה41

 . אמח
 . א 'א )בלונילג הכהן  של1הר*
 א,וב. ם וב. א לט כ. לח הלוי שלסהר'

 . ב טו . וב א טד )הבחה-( הלוי שלסהי'
 א.מ
 . א לו וב. א לו א"אבץ הלו' שלסהר

 . אם
 . א כצ א. ם לח-יא שלטהי, . ב ח לף בן  שלבוהר*
 כ. נא א. טו כ. טד טא'ור בן שלטה.ר'
 . ב יז טאיר בן שלסהף
 . א נ ב. סנ סבורך  שלמהרי
 . א לח מרינה ר' שלסהל'
 . א לח מטאלון שלמהר'
 . ב כב כריסון שלכוהו"
 . ב סכ מערבי שלסהר'
 . א ם סתת.ה בן שלסהר4
 . ב סא 'נרבוני שלסהר
 סג א. סב ב. מא ב. לו סאניס שלסהרן

 . א מח ב. סז א. טרא.
 , א 6 א[. ]לד בי סי'6ר%ב שלסהר
 . ב לב עיא שלסה,ףף
 . ב כר עמאל שלסהר'
 , נ טה פרשיס שלטהר'
 , ב מ פרץ שלסהר'
 . א לט א. כב טרשתי שלסהר4
 . זב א לר . א לנ קאביליירו שלסהר*
 . ב כח קולון שלסהי' . ב סח קוניו שלסהר4
 . ב נב קכשע' שלסהי' . כ יו קלוניסום כן שלטהו"
 . ב יו מרוריש שלמהר4
 . א נ שסואל ו*מר
 . ב ב..יו 'ר סאבוףא שמואלר
 . ב סה אררבי שסו"לו*
 . ב יו סיינביל אהרן בן  שטואלו*

 א. סח א. סכ אחירה רי שסאלרן
 . ב יג סאוטראנטו שסואלר'
 . ב סנ איריסה שמואעםר'
 . ב לר אלבוכר שסואלף
 . א יח א. יר אלחק בן שסואל61
 . ב הירסג "לעו שסאלר
 א. פ . להא . אוב לר אלמשממ שסשלף
 . א " סאמצ שסשלף
 . א נ . ב טב אחןלטי שסשלר
 באלנסי שסואלר'

 )שלנס"
 כ. 5א . א כח

 . אלב
 . ב סבתבצק.יח שסואלף
 . א בחויח עשואלר'
 . א כא טבע"א שטואלף
 * ב נא ב. ום-ךלפר בן שסואלף
 נבא. ב. נ א. סו ב. סה נאע שסואלר'
 . ב סב נאלקו שסואלר'
 . כ מט גומתאמ שסואלר'
 ב. ח רור בן שסואלר'
 ב. נ א. טה ודאל ומטואלף
 . באלנטי ו'ש ע" ו"שלמם' טס1"לר'
 . א נב ב. סט א. סב רטאל וטמגאלר'
 ב. נא ב. סח ב. סר חל"מר שסשלף
 . א לו ררנא ן' 1םסואל1*
 . ב 'ו סוה*דס וטטואלר'

 סרחוב. ב.מא. %ט זער'שטאל
 . ב נ א. סו וב. א סו ב.סה
 . הלף ר"ם ע" חאקאן '?סואלר'
 . א 'א והן וטטואלר'
 . ב 'ו ח"ם בן שסח*ל41
 , ה6' ו"ש ע' חכ'כם ף וטמואלר'

 . ב מב חנעאר"1סואל
 . ב ע א. ח חסירר"שטואל

 . הכהן ר"ש וד' חשמ ף 'טטואלר'
 ב. לח א, לה ב. לר טיטאשאק ,טטואלר'

 . אט
 . א סט טרריולה שטואלר

 א ם א. לה סאיר בן יהירה שסואלי' ב. ב יהורה בן שסואלסרר'
 . א טכ כ. לט יפה שטואלר'
- א, מו י"חק שטואלר'

 . א ב ירחעאישסואל
 וב. א סו א4 לט הכהן '?סואלר'
 . ב ע )בתר( הכהן ו?סואלר'
 . ב יח אהרק( )בן הכהן 1םסואלר'
 . וב א ר ו(פמ( )ר הכהן שנעאלר'

 א.י

 וב.א



 * ס לט פרחיה הנהן שמואלר'
 . וב א מח. כ. טא לאנ"אדו שמואלר'
 , ב 'ח רור( )בן הן(ו' שמואלי' . ב 'ג הלו' שמך4הלר(
 . וב א לנ חאקאן( או חכ'ם )ן' הלו' שמואלר'

 א. ש א. ם א. לט ת. אר
 . א לט . א 6 ,"ן( ן )נ הלף שם"לרי
 חא. ת. וא ב. ה )תלה הלף שם"לר
 אג( נ9 טלמרוהף"ט( ה4' שטאלר

 . אנב
ק ס*מל שם"לף  . א 
 . ב א כ, שם"לנןסורואף

 לא, ל.כ. ב, כח מרע ריףשם"ל
מ ת. א ם ת. א לט ת. אלח  א 
 . א מד נ. א צת.

 . א כג מ"מת שמואלף
 א. כ ב. יז מנחם בן וטמואלר'

 . . א ג מרי ברר"טמואל

 . ב ח מוטה בן 'טמו4שלר'
 . ב יח רמשרת וטמו4ולר'
 . הך(ף ר"ן ע" הנגיר וטמיאלר'
 ב לו א. לה א. לר סבע שמו4ולר'

 . ובא
 . ב למ סיר ף ,טמואלור'
 . א מט . ב לב סע"לע וטמה*רםר'
 . ב 'ג סעדיה בן שמואלר'
 א. נא ב. מח עדילה וטמואלי4 . א כ סרדי וטמואלר'
 לו . א לר א.  לב  וייא1-י וטמו4ולו4

 . וב אלט
 . א לו עט'א 'טטואל.ר'
 . א לז טפיסא וטטואלר'
 ם . ב מו . ב מג פלורנטץ 'טמואל41
 . א לב פרנקו וטמו4ול41
 . א כר צרוק בן וטמואל()ר'
 . א מר קח'ן וטטואלר'
 . א 'ח מקוצ' 'טמואלר'
 . ב ת קלוניפום בן וטמואלר'
 א לט א. בו?1 לר קלעי וטכהאלר'

 . אם
 . ב ת מראוס יומו4ולר'
 . א( לר ש4הריליו שטואל)רן
 . א מג . א מב שונצין שמו4,לר'
 . ב לר שועיב 1'  שמואלר*
 . א כ ב. יו שלמה בן שמואלר'
 . א לט ששון שטואלרן

 * א יב א1 יא תבון 1' שמואלר4
 . ב יח יקוהיאל בן שמחהר'
 . ב נא הכהן שמחהר'
.~. , א נ לוצאטו שמחהר'
 . א נב מא,ר בן שטחהר'
 ב.. כ א. 'ח שמואל בן שמחהר'
 המרי( .מח~ר 3בעל שמואל בן שמחהר'

 א. וב.יחא
 . ב כך אברהם בן טוכ מצןר'
 . א לה . א לר אלחנטי טוב שםר'
 . ב לו אלכרמ טוב שםר4
 . ב כך ארדוטיאל טוב שםר'
 . ב לו ן"עיש טוב שםין ג. גז 'וסף בן טוב שםר'
 . א כג מליאון טוב שםר'
 . א יז מלמד טוב שכםל;
 . ב לו מניר בן טוב שםר'
 א מח א. מב א. לט ענויאה טוב שםר'
 . א ם פילו טוב שםף
 . ב כב פלט ט~ב שםר'
 . וב א טו שאלודיס טוב שםר'
 . א כז טוב שם בן טוב שםר'
 . א כז שפרוט טוב שכםר'
 . ב מז תומאר ר' טוב שםר'
 . א יח שמעוןר'
 . א[ יא שמעון]ר'
 . ב מג אונשבורק שטעוןר'
 . ב ם אלמושנינו שמעוןר'
 . א לב אשכנזי שטעוןר'
 . א כה אשר בן שמעוןר'
 . ב יח הגדול שמעוןר'
 . ב כו . .א כה רוראן שמעוןר'
 ' . ב נא חביב ף שמעוןר'

 . א 'ח מטיולי שמעוןר'
 . א יח יונה בן שטעוןר'
 . א יח מ"נבלא שמעוןר'
 . ב כח הכהן שמעוןר'
 . א 'ח טפלירא שמעוןר'
 . א ג קיירא שמעוןר'
 . א נ א. מא ב. ט קסטילאץ שטעוןף
 . ב לט שאבי שטעוןר'
 . א יח א. יא שמעיהר'
 ב כש א. לח ב. ל טרינה רי שמעיהר'

 . א נ . אמו
 . א יט שבתי בן שמעיהף
 . א יח ב. ט א. ה  שפריהר*

לט

 אלה

 אמו
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 א ר  מ'שאל רן מר בר שלום שרף . א ה אלחנן בן שפר'רהי
 מו א. סנ ]לטא[* רוו"ב שרעיט שמריהר4

 ב. מח *א
 . א( יא שמשון44
 . א טו , ב 'ד משאנץ אברהם בן שמשוןר4

 . איח
 . א 'ח הזקן שמשוןף
ל . א 'ר טוכיה בן שמשוןר4  

 מט א* כד ב. יח . א ח מקינון  יבימווף
 .ב
 . א מה 'אכרבנל שניאורר'
 . ב 'ח יהודרק בן שנ'אור61
 . א 'ח ב. נ שלום שרר4

 . א 'ה ב. ר שריראר'
 . א נו ששתף
 חני בן ששחר'

 . ב ה

ת
 . ב ב חיננא בר תחנאף
 . מ4ויר בן ר"עקב ע" תםר'
 . מאורל"נש יעקב ר" ע" מאורלי'נש תםר'
 . ב מח וב. א לד . א לנ יחתא ף תםר'
 , . ב י חמורוהבן



ש"י

 . מסורום כיתא אלפא לפ . הסשהם שמותואלה

 . ב טנ שפראטרי,ש
 . א כה טוריםארבעה . ב לואב'א
 . א ככ להרשב'א שטות~שרבע. . ב 1 ואםאב

 . א כח הערותארון . א כואבודרהם
 חייםארחות . א טו אסףאבי

 ה~שרי
 י ב כא

 . כ חהאשכול . א טו עזרי~שבי
 . א כחאנור
 . ב 1~שגרון
 א. נח איכהבאור . א ד דוסא רןאנרת
 . א לא אלטנסטוב~שור . ב כט הטוסר~שנרת
 ח כה אבחהב לרוי חייכם ארח טורבאור . א יט הקדשאנרת
 . א לב חבוכ ף לר'ל וייד א'ח טורבאור . א טב שטואלאגרת
 . ב כר הרמ'כן סורותב~שור . ב כה וחוהארם
 . א לא סם"נבוישור . א טא יעקבאהלי
 . א 1 עירובין ט'באור. ב. כו טשפט~שוהב
 . 1 ם למהרי"א פירש(באור . א יט החייםאוער
 . א( כח אבוהב לר"י פיר'שי)באור . ב כו ב. יט ורועאור
 . פירושועי' . א ל החייכםאור
 י א לט חיים מ'םבאר- . ב כו  ויי~שור
 . ב טב עשקבאר . יא.ב ורקוטיםאוחם
 . ב טנ שבעבאר . א לו יקראהי
 . ב כב להרא"ה הביתבדק . וב א לו נערבאור
 . ב 5ה קארו לר"י הביתבדק . ב לח הורהאור

 . א כבהבדרשי בן ו רא1כן בר יחחק לר'אוהרות
 . א להבהיר . ב 1 נבירול ן' שלמה לר'אוהרות
 . א כב עולסבחינת . א נא יהושעאוני
 . ב כבהבחירה א. לו אהביכםאילת
 . א נ א. טו לעתיםבינה . א לואלימה

 . ב לה אליםבית נ ב 'נאו-ינאמאיה
 כ. לט יפה דיןבית . א יו טכיר דר' בית~שאלפ~ש
 * א לה יוסףבית ב. יח הקן רובע אפסאם

 א. טנ ישראלבית . א כואטונות
 . ב נא ב. טה ~שהרןבני . א ד ודעותאטונות
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 . ב לר ואבבניטין
 . א טר ב. לם שטואלבני
 . ב טג ב. ל שטו4שלבן

 . ב 1 הכפלבעל'
 . א יא הנפשכעל'
 . ב 1 ר4-פיוןבעל'
 . ב יב לרכרבםבקשה
 . א ה גאון האי לר'בקשה
 . ב לא אלאשקר לר"טבקשות
 . ב ח אכ"ד להר'הברית
 . א כ קטחי יוסף לר'הכרית
 . ב טו אברהםברית
 . א לו הלויברית
 . ב לח טפוהכר

 . ב לא יעקבגאון
 , א חהגבוליכב(
 . א גב שאולנבעת
 . 3'א א. מו תרומהגרולי
 . א רהגלוי
 . א טב אגווים שלגל
 . ב יה המלךגנוי
 . ב כח אגווגנת

 . כ סג טובדכק
 . ח לח ריבותדבר'
 . א )לח שליכןרברי
 . ב לט ישינים שפוהידובב 1 ' ב לח זלטהדהר'
 . ב נ הקטןרור
 . א נא רחי'רינ4ש
 . וב א ח ב. רהרינים
 . א מא 'טתסת לר"אדרושים
 * ב מר להר!חשררושים
 א לה 'הודה שטואל לרןדרושיכם
 . א טגררישה
 . א לא 4שטונהדרך
 ב *ז שקייא ן' 'וסף לר' ח"םדרך
 . ב ~ב כהן לר"ש ח"םררך
 א טד לונואנו רי לף'ט חייכ(דרך
 . ב כו הגטר4שררכי
 . א נ . א טר . ב טנ '6'ן-ד,-ך
 * א ף משהדרכי

 . א כ טייטוניותהנהור(
 . א טא רבה טררש עלםהגהות
 . ב יג הרט'בם עלהנהות
 . א( נב וששה)הואיל
 . ב לו ריהיכל

 . ב כו עולםהליכות
 א טן *ו. י וב. גדולותגאהלכות
 . א י נ. ג פכיקחתהלכות
 . א י קטועותהרמנזת
 . א 1 הריףהלכות

-3
 . א ו נסיכם לר'ףרף
 . ב כר טוב שם לר'חרף
 . ב טו העטוריםחי

 . ב כא תוקףנתנה

 . ב כט פסחזזבח
 * ב כו הרקיעוהר
 . א טט חטהוהרי
 א, יםהזכות
 י וש ח ונקבותוכרים
 . ב כג? . א לוו 'לשקשלזם'רות
 . א ננא ושלכא-תזקננת

דן
 ב. טו 4"גרותחרוש'
 ב. מו הלכורתחרוש'
 . א טנ ששץ לטהרקחחשים
 . א יא אי י הלככותחובת
 . א ל קשהשוח

 ב. יח ב. טהחכמה
 . א ט הכתביםחכטת
 . א ם שלמהחכמת
 . ב כבהחנל
 א מח א. מר טובחל

 א_. ל אבחחסף
 . ב 'רחסזים
 י ב ע ישועתחסן
 . ב פפה הר"ניכחקות
 . א כא הפסחחקות

 ב נח ב. ,טגחריריכם
 . ב לח וטלנ~הדהשק



סר

 נ טוריכם ארבע ע"טורים
 י ב כן הטצותטעם'

1

 . ב כו נת'ביאיר
 . א נ 'וסף'ר
 . א לח כהשה'ר'

 * א כטיוחסין
 . א יט חטאים'ורה/ י ב כא הארוך רעהיורה
 . ב 1היחס
 . א לבילקוט
 . א ם שלמה של'ם

 . א חהשוחת
 . א כר שלםשור
 . ב לט מר4"השה
 . ב לט עילםשה
 . ב לט ת4"רשה
 - . א ל רצחשק
 * א לימרה
 * א כא ב. ייאיס * א מא א. שהיראה
 . ב כט משקו'שהעת
 . א ך לרתהישר
 א נ הקה- עסף ף שסירהישר

:כ
 ב. כר א. ' הקמחנר

 . א מטבחמת
 . ב כה בוכל
 ב. מא חמדהכ4
 . ב מא יקרכלי

 . ב מאבל',מ
 . ב לכ שטוארוכללי
 * ב לח התלמרכל4
 . א נא הגחלהכנסת
 . א נא כברכסא
 . ב מט מחקקכמף
 . ב ם ב. לה משנהבמף
 . ב סט נבחרכסף
 . ב זהכפל
 אי ננ . ב כב ושזבפתור
 מטב נרא. 'חב.נרקות
 פ. ן מלכתנתר

 להיב טש שםכתר
 ושו~

 ב בד עז
 . א מו מלמר לרש"ט טש שםכתר

4
 . ב לח אבתלב
 . מוא אהתלב

 . ב מג ב. מבלבוש
 . ב מח שמחלב

 . ב כט הנביאיםלהקת
 . א ם חןלףת
 . כ סב אביריםלחם
 י 9 מנ רסעהלחכם
 ב. מו חמוחתלחם
 . ב ם יהורהלחם
 , א מג סשנהלחם
 . א מנ רבלחם
 . ב יט ולפמםלפל
 בי מט א. לו טוכלקח

לש"
 , א לד . א לג לטוריכם

 . כ 1 עכריתל"מן
מ

 . ב יר ששקםמארק
 . ב ח להו"וההמאור
 . ב יב להרס"בםהמאור
 . ב מו חכם'כם עעימא"ר
 . א ל תהלותמאיר
 . א מנ עימםמאירת
 . א לח כחמאמץ
 . ב רהמבף
 * ב כר עזסגרול
 ( א מה לארםמךר

 . ב לה קארו לי' מ'שויםממר
 . א מו 'תה 'שבת' ל" מ'שו"םממר
 . א כו נדשנהממר
 * א כח. ר'4אע לי' אסתרמגלת

 , ב לר טיטאיצאק לי' אסתרסנלת

 . א 1 סתו"םמנלת
 . ב כב וקסאיי להרצ אבותטגן
 . כ כו להרשיבץ אכותטח

 . א כזהמרות
 . א טו 4"היןסרזת

 . א כ א. יר התורה איסררשיכם
 . ב מנ רבהמרו"ש
 . א מב "טטואלמר"ש
 . א כ הדעת 'שנףל'מדלך



 . א יב . א י נכוכשמ40ה
 . ב במחכרת
 . א יה א. יו א. ט 1'טרימחור
 . א כ בדקמחויק
 . ב ט כמומי
 . ב כו דאבותמילי
 . א מב א. לא עמוקיםמים

 . ב כהטישרים
 . א כמכלול
 . א טיהמכר-3
 . ב טש ישראלי יצחק לר'ס'לואים
 . א כד עולכם יסוד לכעלמילו*וים
 . א יט להרמ"כן ה'מלחמות
 . כ כד להרל'כנ ה'טלחטות
 . ב כו מעוהמלחמת
 . א מח יהודהמלכי
 . א חמלכים
 . א כמנהיג
 * ב טז חכם'כם שנימנהיר
 . א יומנוחה
 . א כח המאןמנרת
 . א מח א. לו א. לד הלו'מנות
 . א ל יהודהכצחת
 * ב נא הנרול הבריתמסה-ת
 . ב 'מ לתורה סייגמסורת
 . א יאמסעות
 . ב טו מלךמערני
 . ב כט הישעהטעייני
 , א כא והמדותמעלות
 . ב מט ישר4,למערכות
 . א ל . כ 'ו 4שלהותמערכת
 . א מה ב. מא חייאמעשה
 . א םהמפה
 . ב כס אלד,יםטפעלות
 , א לד חלמיןמפשר
 . א חהמפתח

 . א ההמפרנורז
 , ב מם ישראלמקוה

 * א טז א. מה ברק-מקה-
 . א לט היים טיםטקור
 . ב ה ומטכרמקח
 . ב לב אברהםמקנה
 . אונא מד קדשמקראי
 . צ ל אלהיםמראות
 . א כדמררכי
 . ררח- מר ראש ש' ררוהטר

 . ב מב בנימיןמשאת
 . א נ מלחטותמשכית
 י ב מנ מלךמשא
 . א כנ העדותמשכן
 , ב כט ישועהמשמיע
 . ב כב הביתטשמרת
 . א 'ב תרהטשנה
 . א ה שבועותטשפטי
 . א ם ב. לד שמואלמשפטי

 . א כגהמשקר4
 . א טא כהונהמתנות

-4 

 . ב 1הנוח
 . ב כח צופיםנופת
 , ב בט אבותנחלת

 . א כרהנחמני
 . א כז א. כו יוסףנמקי
 . א לו ומירותנעים
 . נ 'והנקוד
 ב לח 'ח"4ש ף 'וסף לר' מצוהנר
 * ב מכ כהן לר'ש מפוהנר

ק תפלהסדר  ב. 
 * א סח א* מב העםסדר
 . א לו עבודהסדר
 . ב ע להרכרבם עולםסדר
 . א 'ת שמחה לר' עולםסדר
 . ב נ עטרם ר'סדר
 . א ט ואמור4יכם תנאיםסדר
 . ב יד נד. מפותספר

ע
 . א בצ- ע(רש"בא הקרשעכודת
 . ב ל נבאי לר'מ הקרוםעבודת
 . א טד מקרשעבודת
 . א יט אריהים גךעדן

 כ. כההעול[ם
 . אעטוריג
 . ב כט וקמכםעטרת
 . א ם וטלמהעטרת
 . ב בג א. לב יעקכשן
 4ך. כח מוטפטעץ
 . א כו ואעראעע



 . א כח שבתעולת
 . א טנ התמירעו7(ת
 . ב יטעל'וח
 . א מר קטנה ק,רע7(,ח
 י ב יר עלהעמורי
 . א ם שלמהעמור'
 . ב טז כרכהעמק
 . ב מב רמוניםעם'ם
 . ב מט ח"םעץ
 . ב מז שתולעץ

 . ב מג ב. לט יוסףעעמות
 , א ל יצחקעקדת
 . ב מז א. כועקרים
 . א ה עורא ן' לר"ם הבשםערוגח
 ' . כ מכ ארקוולם' לר'ש הבשםערוגת
 . א טהערתך
 . א מא לחםערך

 . א חדהעשר
 , ב מב מ4שמרותעשרה
 . ב יר הדברותעשרת
 י א טז ב. חעתים
 . ב 'ב רצון שער'עת

נ2
 . ב לר טיטאיצאק לר"' עסףפורח
 . א טד סאם'גה לר.' יוסףפורת

 . א נ נאנסו 'וסף לר'פזמונים
 א נב עבאם יהורה משה לר'פזמונים
 . ב נב שטואל אברהם לר'פוטונים
 . א נ מיםפלג'
 * ב נא, יהורה ביתפליטת
 . א 1 לר"ה הלכותפסק'

 . ב כז למהר"א וכתמםפסקעבו
 . ב כנ רקאםחמ לים ו"מםפסקי
 . ב מם אוהבפצש
 . א טפררם
 . א לו ריטתיםפררם
 ב. ם אבותפרום
 . א כב האנרותפחש
 י א כו ביתא האלפ4שפרוש
 .. א כט עול,ב? בחינתפירתם
 . א נא עסף ביתפרוש
 . ב ,טט 'לקוטפרוש
 . א כוו הר"ף עלפרוהם
 . ב ד סונריה לרי '2ירה נףפרחם

 . ב י )הרא"בד 'צ'רה ס'רוש
 . א קט הרוקת לבער( יעירה ם.ורום
 . א יט לרניבן יעירה ס'!רדש
 . א מא היראה ס'?רוש
 ב. טה 'רוחם ו*2רוש
 . ב לב .'רועאר(ס'2רוש
 . ב לח מגלות חמש?רווש
 . א נב תעמת מגלת?רום
 . א כז הנורות ס'?רוחם
 ח. מט רבה מררש עלעוש
 . א נזז נבוכים מורה?רווש
 . ב כה 'חוקאל מרכבת?רום
 . ב לב הרם'בם על?רוש
 . ב 'נ לרט.בם הטוטנה2רוש
 . ב ל ברטנרו ללע המשנהפרוש
 . ב כנ( נביט*יםפרוחם
 . ב כז וכהובים נכיא'םפרוע
 . א מט ארחא לר"א יעקכ ע'1 עלפרוש
 . ב מט פינטו לר"' 'עקב עין עלפרוש
 . א כה החרש קרוששרוש
 . א לז ג4שליקו אלישע לר' קהלתפרוש
 , ב כה לטף ן' לר" קהלתפרוש

 . ב 'נ יהורה בן לר"י השירים שירפרחם
 . א לז נ4שליקו לר'א השירים שירפרוש
 . א 1 לריח התורה עלפרוש
 . א 'ט לרם'בן התורה עלפרוש
 . ב כג ריקאנאט' לרזם התורה עלפרוש
 . ב כד בח" לר' התורה עלפרוש
 . ב כר לרל'בג התורה עלפרוש
 . ב כר שועיב ן' לר"י התורה עלפרוש
 . ב מג ספורנו לר-ע התורה עלפרוש
 . ב י להרא"בע תנ.ך עלפרוש
 . א כ לרר"ק תנ"ך עלפרוש
 . א כ קטח' לר"' תנזך עלפרוש
 . א 'נ טטראני ישעיה לר' תנ.ך עלפרוש
 י ב מא אלעהך לר"ם תמך עלפרוש
 . א ט לר"ש' הלך עלפרוש
 . א 'ר אליקים לר' התל(מורפרחם
 . א 1 לר"ח התלמורפרוש
 . ב ה אביתור ן' לר" התלטורפרוש
 . א ט לרש"י החלמורפרוש
 . ב 1 ראובן בן לר"' כתובות מלפרוש
 . ב י ט'גאש י לר' שונות למסכתותפרוש
 . א 'א שמעיה לר' מרות מ'פרוש
 . ב יב לרמ"בם חולין נויקין ונשים מועדפרוש
 . ב יז . ב טז . א יר לרש"בם וב"ב ע'פפרוש



 תפלות פרוש'
 רן"

 א 15 לרט'ק וי"כ
 . ב ם להאר"י התפלותפרוש
 . ב~הור רכוע,'
 . א טגפרישה
 . ב יב טשהפרקי

צ
 . ב חהצבא
 . ב כט עולטיםצדק
 . ב כה העולככםצורת
 . ובצחות
 . א כו לדרךצידה
 . א יר לרא"בן פעגחצפנת
 . ב סץ לטהרי'טט פענחצפנת

 . א ההצרופיכם
 . . א כח ב. כד החייםערור
 . א כה ב. כד הכסףפרור
 . ב כוו לטף ן' לר4י הטורצרור
 . א לג סבע לרזא הסורערור

ע,י4
 . ב יהקבלה
 . א מח יעקםקהלת
 . א טח 'שראוקרש
 . א טא כוכיםקול
 . א ה בכח ה'קול
 . א טא ננידיםקול

 ב טה ונשיכם ~שנשים שטותקונטרם
 . ב כזקונקורדנשש

 . ב 1 הרוכליםקופת
 . א ההקטיצה
 . א כה רא"ש פסקיקפור
 . ב כה התרומהקצור
 . א טו ~שהרןקרבן
 , כ ככ הט~ויי להרכ ספרקרית

 . ב לה מבי,ט להרב ספרקרית
דש

 . ב כט ~יטנהר~שש
 . א מא ~ששמורותראש
 . א טו יוסףראש
 . ב טח דרור טוראש
 .. א סא חכטהראש.ת
 . ב נח פעליכםרב
 . א עןווקת
 . א יטהרטון

 . א כה' הרא'שרמוי
 . ב 1הרקח

ש
 . ב כט ש~שול ר'שאלות
 . א סב חיים בן אליה ר'שו"ת
 . ב כג הראיששו"ת
 . א כוא אשכנוי בצלאל ר'שו"ת
 . כ לו רדב"ושו'ת
 . וב א לב רד'ךשו"ת
 . ב טר טהר"חששו"ת
 א כם . ב כז מינצי לוי יהודה ר'שו"ת
 . א ט נוע ר"ישו'ת
 . ב טו טהרי"מטשו"ת
 . כ לה קארו 'יוסף, ר'שו"ת
 . ב כו טהרי"ושו.ת
 . א טו הלוי לבית ריישו'ת
 . ב כו טהרילשרה
 . ב בד ברונ~ש ישראל ר'שו'ת
 . א לב טהרלינחשו"ת
 . א כ טרוטנבורק טהר"םשרת
 . ב לד טפאדווה טהר"םשו'ת
 . א טו טלטד טאיר ר'שו"ת
 . ב לא אלאשקר טהר"םשו"ת
 . ב טא ~שלשיך טהרםוטו"ת
 . א ם רם"אשו'ת
 . א נא טשה"בנכנשת ר'שו'ת
 . ג טא גאיל~יעטי טהר"םשו"ת
 . א לו ב. לה המבי'טשוית
 . ב יב רם'בםשוית
 . ב כו מינצי לוי ר.טשו'ת
 . א יט רם*בןשו'ת
 . א כו ר"ןשו.ת
 ; ב כב רשמיאשרת
 . א ם כ. לס מ. לח מהר"שךשו"ת
 . ב מ1 הבחור הלוי שלטה רןשו'ת
 . וב א לט . א לח רשרםשו'ת
 . ח טא 'קסטילאץ שטעון ר'שו.ת

 . א גש~ולתות
 . ב לר יהה-השארית
 . א לד יוסףשארית
 . א לח יעקב.שארית
 . ב טט . א לו ישראלש~שרית
 . א כו אטונהשבילי
 . א כא הלקטשבלי
 . א נא יהושעשדה



סו
 . ב כח דוד למסיר לדודרעהלה . ב דהשותפות
 א לד . א לנ יתייא ף דוד לר' לדודתהלה , כ כו ונדיקותשת'טות
 . ב טב מוסרתוכחת . א מא נצלאל ר'שטות
 . א נב אהרןתולדות . א טו לטוראשי

 , . א לת טטאלון יעקכ לר" יעקבתולדות . א נא הנדולה כגסתשיירי
 . א נב ששפורטס יעקב לר' יעקכתוידות . ב י שקולהשירה
 . א לא יצחקתולרות . א 'ט ארבעשלחן
 . א לא יעקבתוע-(עת . ב לה א. כה ערקישלחן
 . א ג ב. לב ישחםשמת . א כח הפמםשלק
 . ואעך ב טתוסטת . ב לח הקבלהשלשלת
ל א י טלשספח . . א נ רבאשטושא  

 . ב טז יטתוספות . ב נא המטץשטות
 . וב א טו 1"רתוספות . כ כט חדשיכםשםיכם
 . וש 'ח ,שאנץתוספות . א ה קול'ושמע
 , ב כנ ראוםתוספ' . ב הבריתושי לוחותש3'
 1 א טד ח"םתוצאות י א 'ט הנטולעהטי
 . ,1 'ט האוזםתורת . א כ התפיסהשער
 . ב ניב אורתורה . ב כה אורהובער'
 . א ישסת-מגתורת . א כו דוראשקד'
 כבא. הארוך הבית,תורת ' . נהנ 9דקעהד'
 א. טכ חכנםתורת א ,ט תשובהזחדי
 . א ל חסדתורת ' . א יזמע"ס
 . ב טה מירתתץ . א כנ מ"םת.  לר'  רזשייבזשחד
 . ב מט חכטהתחלת . א כר ישראלי ללי השם"בוקמך

 . א מב א~הו דב'תנא . ב כה מקטלש לרישער'השם'ם
 . ב לט אל"נחוטות ב. כה לטף ף 5לי השםיםעער
 . א כאתמא . ב טד נהן מתעי לר' כרקשפתי
 . לחא לטשהתפלה . עאנ כד-ן שבתך לף כהןשפתי
 . כ לו יששכרוז"ן . א לד הקדששקז"

 . א ם והרתקע' ע ב 1 לר"יתההשרשיכם
 ל כ-יאא ז האש טדםתקק לררקךא,השרשש
 . כ מ ספחנםתקק . א לן יש'שרש

 . א טוהתחטה . אשתייחת.טד
 . כ מ הרעןיטטת-רפ . א בהתחטות

 4. נר צדק( ק )שטשעתשצץ כאב. שמעד~ש
 ק )לטעקתובץ . א נכ העלתכמת

 צמת~
 - . כ ט

 אחד כל באו מיוחריכם שטות להכנ( אשר התשובות וספרי והפירושיכם הבאוריםסודע~ש:
 . הטחברים שטות ע'י עוד תטצא באלה וכיוצאבטקוטם

- - 4 ש ש ח א .

ז%

ם



 נרשמות זה כספר המקומותשמות
 האנשים(' שטות בין טהם תט49ש)תור

 . א יח זב. א יז ב, ידאבזרה
 . ב טואובריק
 . א כנאוילה
 . א לטאוילעה
 . ב נב ב. לבאוטיר

 . כ יל4שוטרנטו
 . וכו' א ט4שטליא
 . ב יח האיארץ

 . ב כואלנואייר
 . א ו ב. ואליסנה

 . ב ינ . א ה4שלכסנרריאה
 , א יב . א יאאלקאהורא

 . א נכ . כ מנאמשטרראם
 . כ יחאנגליטיירה
 . א כז . א ככ )זיאה(אנרלוס

 . א נ ב. מח א. לנאנררינופל'
 . א יחאניוב

 . ב כז . א כראומטר"ך
 . א כואסינה

 . א לטאסקופיא
 . ש9יליא ועי' . ב האסקיליא
 . וב א האפריקה
 ב. לר א. ל א. כח ב. מאתת
 . ב נב ב. לנאיא . א בארניוא

 . ב טז ב. טו ב. ינארלעש
צ עשהאחב  . ב טט ב. 

 ב( כה )4ששביל' '. א יאישביליא
 .שבי46ש
 . ב נבאישטיפי
 . ב נאאשכנז
 . ב באשקייא

 . ב לאבאלנסי
 . א לו ב. לר )לו(כאסל
בארי

 . א ה.
 ב. יח ב. הבבל

 . א כבבדרש'
 . א יז ב. טו כיהםכהיים,
 . כ יזכזנריש
 . ב 'חבונא

 . ב יחבונבירק
 . ב יח . א יזבורנוניא
 , כ טובורניל
 . א ב חוואהב, . ב יט מ. טובירניש
 . א כ חתיםבי
 . א ב כתילבי

 ב נב . ב נא . ב מובילוגורארו
 . ב ב נוהראבי

 . א טביניוינטו
 . א כאביניי4ש
 . א רב9רה
 . ב יטברורו
 . א נ א. לרברוסא

 . ב ל א. יטברטנורא
 א כב . ב נא , א טו )ברגלונה(בר9לונה

נ
 . ב נא ל. טח א. טננאלימול
 . ב טהנאנייאה

 . א כנוץ
 . ב לוניפרי
 . א כב וב. א יט א. חנירונא

 . א 1 ב. א.ה ר )טה(גראנארא

ת,,



 . א כ א. 'ט ב. יח א, חטוליטולא . ב כ א. 'ט ב. ט_גרם'זא
 .) . ב יחטורש . א טגרמנסא

 . א מטיריא 'ןש . א יחטיולי
 לוא ב. לה טוא.כאא. נם-אניטירני . )א 1ב.דז~יא
רוריא

 'וב-
 ב. טב.ע.טרךוט .

. . ב לגט"קולא . ב נרזרא

 . א נטרפינה . ב כוט לו,א. ב, הרנהצק
 ב. 'ח א. 'ודנפירא

 . טוא'עייי"
 '* . א ע ב. טז.ת. . א חואן"אים
 . א יב המלחיים וב. א יחההר
 . א יח יוב. "נבלא"נביל, . כרא הדתיםהר

 נצב.יטא.נבא.יישליםהדפוטעא.
 וכך. ידאירחי . פוליא וע" כטכ.הפוליא

13ה

 א. טהלארסו .' א כהואי"נסי
 . ב מולובל~ץ- . א נבוהרע

 , ב כהוממק"אה '. . כ יהדוןצרק

 כי יה )לתטרא(לתןלי . א יההכדי
 . א מרלתחשנו . ב כ ב. יט ב. יח ב. טודעא
 . וכף ב יב וב, א יא ב. חלומל . א מו א. כחדמציא
~לקאירכ.עכ.ימב, יחב."רתא

 . א נ א. מב,~וךעו . ב כר ב. נךרפבורק
 . א 'טליאון . ב מחות-וגונטא
 . ב כחליאץ . ב 'וווררון
 . ב מירמה . ב 'חות-רנא

 . א לג א, ל ב, כט ב. כולישבונא. . ב יח ב. טווור.מיש~ש
 . א לבוורנקבורט

*
.

 .,"י.נע.-טנ~ן
 ,א -.טוי; . ב כחטורינאח
 . ב נב ב. לומתשיטיראם

 . וכו' ב לרמה"אה . ב ינטבריא
 . ב 'חמטול . וב א יחטוך

 . ב בחט"שטרא . א כוטו'לישא
 י~*



 . א טז א. יכסילאן
 . א טומינפפח-ק

 . א טו ב. ירמיץ
 . א נמישון
 . א כר שילוחמן

 . ב כטמנשולי
 . וכו' א ל ב. כחסגטובה
 . ב חמנטוולא
 . א נבמנשיקה
 . א לגממתערב
 . וכף א יב וב. א המערב
 מ. נא א. נ א. סא א* רספחם
 י . א לבסקרה

 . במחהשיח
 א. כו א. ע]ו4%א
 . ב קמשרע

 א. ד נ. א נמתאנחמא

 . א נכט43"מת
 . ב א.נט טונאפולי
 . א כטנאכרה
 א. ענ~"ש
 וכו. א בנהרדעא
 . א ג פקורנר"ר
ל ב "ץגהלי  

 . א להיקופלי
 . א גנרש וכי ג יג ב.. יב א. יא ב. חנהסנה

נש
 .' א. וסנןת'טה

 . א הסבסתאנ
 נבא. ב. נא 5טב.סופיא
 . א ג א. בממ"*
 . א "פימפע
 כ* יח ב. ינפיפתל
 . שאלוניקי ע"סלתיקי
 . א לכ א[. %סםורה
 וכף וב א יא וכ. א ה וכ. א 1ספרר

 . ב כט א. כסרדיניא
 . וכו' א טהסרדקופיפ
 כ. כד א. וכ.תסרקסטה

ע
 . ב סטשה

 . א כר א. יט שילאן3ין
 . א כג3נו

ס!
 . ב לר בי א..לב כטעארווה
 . ב 1!אס
 , א כט . א כח . א ח פויאה ,!וייאה

 . הפוליא ועין . ב לה!וליא = . א יז!ויישטוש
 . א ג . ב ב!ומכריתא
 . א יו!ונטיש
 . ב נט- . א כח!וטוגאל
 , ב טח . ב לא!טרץ
 . א נב ב. יח פיסרו!יורו,
 . א יח!יילירא
 . ב םט!ינטו
 . א לו!יסא
 . א נ!יררה
 . -א יג!לט

 . ב ה!לישת'ם
 . ב טז!לנפו

 . ב כה א. כג אי כב!רוכנפה
 . א ג!רס
 .. ב כ ב. טו ב. יר?ריש
 . א( טו)פרשא
 4 וב א יא!שקיריש
 . ב זותום

ש1
 .* א ה הפביירץ
 . ב. יג11ר
 . ב כרנח-ך
 . א מט!ירון
 . א מח א. לכנפת

 נעבלשב.ושהב.וא.זא.טב

ע
 . א םהחאע

 ב. נא םגאונא.~שטוש
 . כ םהשכראל
 . א מה9"
 ג וכף אי יח ב, יר~פי

 . וכף א כו כ. ו~רטוכה
 . א )ב~רפו

 . ב..גף פז ב. כחעסצערעא
 א. כו א. א.-ככ יט,טלומא



 . וכ א יו , כ טוקינון
 . א 1 ב. הקירואן

 , כ םקלכריאה

 . ב( טיחיפ1ן . ב 1 הטאדקל~ת
 . א כטקנדיאה
 . י א טנקונד'וטי

 . ב לדקענאילנבוגן
 . א נ )קח~ניץ(קהסינפי
 . א 'חקרקשונא
 ב כט . ב כה . ב יבקשטיליא
 . זכף א לטקשטרו

 .ך

 . כ יוראוס
 . וכ א כרוכ
: .. א טדרובי1

 , א לו ב. יורודיש

 נא. טא. יתב. עכ. הכ, חטהחמ,
 * א ע כ. מ כ* טחמ" בי טח ב. מ א.יטעטשו 'גחטחה
 ב. " א, ע כ. מ א. יהעשטרק
 א. כ ב, עחטערק

 א 'א א* טרריירטת
 א.רזם'רנב

ש  . ב כהש"לה
 . וכו' ו טהוחול1ניקי
 א. א.יז ב.טז ידשאנץ
 . ב טו א. גשבחא
 אישביליא הג" . ב כט . א כו . ב יטשביליא
 . א כאשגוביא
 . ב כושוריאה
י * א כבשטרוביטן  . ~שסשליא וע.' . ב כטשיפיליא
 . ב לח ושיריץשירוץ
 . ב טושליטן
 . א 1שנער
 . ב כ ב. ,ח א. ,ושפירא
 . ב נא בושנהשראי

 . ב זתאהראת
 . א לאתגרף.ה
 . א כחתכמלה
 . ב כזתלטסאן



 * נ~יכם ו קת

 1'5 ג64 נשרס וק כ1*5 5%1 י5עע5ס כשס םורס נ' ו' - . ס' ניקוס ס' 1י! ת5תטס ג' טורס נהגהות ע"נ ה'ז9
 .. 46עול נתקוס 56ט(ד % כ"ס סורס נ' ועוהי ת5תסס ד' ס,רס ופפ ש"י 1'5 ת!תמה 1' :ויה "' ט' - .קגיו5

 ועי' 1"5 נ' :ורס קמונ,גפת
 ונסגסי

 ושור* סכסס כתקוס סרסס ני5 6' 4רס כסנה,ת כ' ס"ו -, , כ3"ן ותקלוכ "' :ורס נהג:ות נ'י' - . יע.ורכמס כ4ס סשס ושס 4ון 544 סורי'י9ח 6' י' - 6'. י' לח5 ו'
 י"ס ל' ו' ו4,יס. ומ' י,

 , גמ5 מייגגסקיג מ5מעס  ו' סיס 6' "ו - . ע' גמקוס ט" ק' סשס ג' ט"ן - .גד'ו
- 4  

 סיס 2' ינ
 נ'ת5יטי5%לענתץוססיד. וסורס "' י"ח 593 נ9ג וכסגי.ס 5'6 כתקום כי6 י*ח ונסגסס ס'ס נתקומ סזח""יומ

 ע4וגס סורס 6' 4ךי - . 'סגיס 3*5 י"7 טורס נ' י'ע - . ישכ נתקוס ייי 1"5 ת!תטס ג' :ויה נסגסות "'"ט -
 , נ1'5ה:קל6

-  
 וכ4 י5מטס י69 מורס כ' כיס - . נ4קם'סורר כע"ת  האס  ייבות 5תחוק 'ז '"י הגסס "' כ'ס

 נרוג6 יסר56 סיר 5סוסוץ; 'מ חיכת.תקוחות 6חר '"נ פולס ג' ל'4 - . "גפ. 1"5 ה' סגהס נ' כ"ו - . כ1"ן!"
 י'  סולי 6' כ"ח - . תקווהת כק1ת סג59 מסר'י סגקר" ה5וי וו~קכ הר' . תקותות נק1ת ווי5 'עקנ הר' . תקוחותנקנת
 5"5 ה' עיגסז כ1"!*ו'נ'

  נותולוניי
- * סקיג מם ס' שהגסס ווע 1*5 7' ונהג:ס י3"ו 3'5 מיעע5ס 6", סומם כ' !"* - . יילם 5.1 4' הגהה ג'קיע סגקודס.- יתחוק 3רין י"י סורס 6' כ"ט - . וחנר 3"ן י' סורז כ'. ל4ח וי !ל'  , ויש1י6 ת!תע5? י"1 :ורס נ'5"נ 
- 

 ת!מענס כ69 נ'.טיס ייי - . יזנ ו"ח'כ י"6 543 נסגסות יתמ:ס טורי 6' 5ןל
 - . ":טי!דר"י1'5

 ומ וליג4ז ג'. טורס כ' 5'ט
 5יוסוי

 ס"ל רשר מ4 תסעוד יסהס ס9ר : סעינוע 156 ר*ס תינת 6תר
 סק'ס כטגפ מ5תע5ט ד' פורס 6' ויס - . ס' סו' 6חרוו גקוגטלם ת4ופי6ה ס"גגו ן "טטרוק הר' ר*ו סי' "ג'יג"סין
 , ,9וסקוס כשקוס שאקיס 1*5 תיתטס ט"ו סורה 6, ג*נ - . סת"ס ט3"5 ו:"וס :!מג' ני:,סנ4ה
 נומן 6תל חטן. סיסש סמ"5ת עע". 4 .ס%". גמס17 ס61 *(ד 7,11 לתת6ן טונ 'וס ר' סגדו! ה":ס :) המד:טסר

 16:ר ניש'כטע 11ר ס:מן ססחו ידעתי סיפום לסמה ועהה !יטער6טומ 11מ נטס התש הכ6ה,5תעויסיסנעוורי

 . 'תקן 5תקן 1,ל31ה5'עעי"טוי

-
. 

-  

 * .תיבוחראשי '.

 *( פה להכיא ראיהי לא בספרים להשתמש דרכם אשר)את

ננק
-  ג"פ . 'מ7ס נת נש!ה 

 נ._
 ס'ע . מ6רסלעגע ג"טטעמדגמט4כע

-  
 . תטמונים שט6 - %י . עו5ס ס4מת

-כ"ס - 5ט"כ5 . חתי כרס כ*ח-- . 64 ק   סדורו"* סיר סהיד- . עחו -ווכתכ תיע 5וטער"טורנ65פס. 
-סס"ק - 1"ד . הקנ5ה ספר   . מינער 6כלסס ר' - ר""ג . 17ד 1ת" 

 שריס ר' - רו'י
 סי6גקעי
. 

 -רי1""5
- יומ"1 . 4)ת"נן' יוטל ר' - דהזס" . וקס ימכ3 'ח'56 ל'   

 יס"37 . ספ"כשג"דעי מסס לו
- 

 י'
- טה"ג . !ו61עו יוד:מו*5  ס,9ל . סגדו5יס ס: 

-  
 פ'ק . י6סומורט יסודס ס5תס

-  . קנ5ס ס5ם5ת 

 . . פייר5עכדעל.ככעל5י! רמ*5כדסום




