
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
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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

 .סס14 1:טר,ח ח:"מ, דן') 1נמ:ונמ נ1חננ1 נמי" "י;1 מהנ1 ןנרי1 רונ :ר""נד :יק" סח!מ1ך מנ1, ממ' יס:תיק ז7"!1.1יי1ע )"ן "1!י י( . "' !"מ נ( . ממ7 1נמ"מ נ' ק,"1 ,1מ:ין נ( . הממג7 מפ7: 1מעמת ויע ענ.ן"(
 ס1" מ' תמ01 ח: חח"1 ונ:נח 4וח" נ'1ח:'ן 1( . ג)"1 תת'"1 ו( . 1"מ ח"מ נ' ק'"1 ס( . !ג"עזי"!1

 ס,מי.
 7נינ" :;'ג 1נ"יל :ס ומז"מ7 סמממ7 1:ננ7

 נת"מ םס וניך דק ן4 וסמתנר )כ1נ0 'וחר חת'ןת 1נן:ח ח"מ :)רסמ נ7"ס 1:1'
 וס ס! ות:נונו נ'( )!"ת נמ0"ח 1:ן *מ1ני" נר רנינ" נמקוס "1מי" מ[ 11נינ4 גי'717ק 7י: נמק1ס נר.7גת, סח1"נ1'

 סיי:1 מ( .מ)1מ)ס
 מסקזנ7'ת"
 ין") סי :ור, ר"! :ורמ ,נת"מ ני1תמין :"ס ינ( . יייקר ו:ן מת"ץ ,כת"פ נע7טע,מ 1ס1" גיו"מין ס1" מכן "פמ. י"( . !"ת ""מ נ' ק"י, ,1קםין י( , ג !"ת ט( .

 0גסס ונ" ,ג( . נכ1ן וק,"
 עס"ת ר"מ מסיר1:, 1קוסיס ע,' ס1( . מ:1גע 1נמ"מ מקו71 קי4ק" ז' ג'1תסין י7( .י"ג

 גמ1~
 1" ת"מ נ' ק"ו י,חסין סו( ,סי"ר .%סג114 ת,!7,תיו
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 טלכחש תעקרה פרס טלכות על ישסעאל טלכות טמרה נאון יפחק טר של שכיכךו "קכלה6( ום'ז-ל

וד%כו וכשנעקרה עלילך 1 וככרו שותפנים פניו והקביללקראתו

 נצעע" סיי"ן"םעןיע בג ,ש:ין"ץ;י4יןיצג
 כרי4ש ונ שישנא ר" היה כסהרא שה-הם וכר זכירג( יר רכך4תיהכשמעהא

צ :% ל , נ:ן:.,ןישןן7יגי;;:;י:ו  
 רטעם") דנשיאיכם ונטרזתא תופנתא 1 ה"ק יש להו נהירנא לאסחסיא

 ;ג::: ;ן4בז : ל":-1ך'1ןן.י%:2 דן:: יגי.י'ן"ן::ן יי-,1
 רבע סדד שנתכאר 4יחר סעתוק והנה ריזלטח- חכטי האסוראים יושי  טהיו סכוראירבנן

4449
שש * ל(נאונים מסרוה מכוראי ורבנן הישניהפרק

ו: שה סשטע ק לריהשמ*ר הקכלה וכס' ולמךגבך  :.; נמ,:ז, י,:ו:ס:ץ;,ייי,ן,1":,הן:ן::גג:::בס,;ך. ,ך(סן,ן;יך.,
"י:ו: י(יי י4יןיוו,מן:י: ג,י, ;;;י",,: יך1 ך,שיףיל.,י% :ן 4יי4;: ק.,,1,::ען ,:;זך1::;:

 זזירא שיש קלה ס" עשה כמפמז רוק"3 וורו נספר רו,שכ*ז וכ*כ ליפירה,"( ק*א ים4ז פ לא

 ן"'לוקנק יךת םךן,( 4, ";%ש,ן
 אראיד( ר* ואוש-יו שנים רף פקוד טנהר הכהן טרי רכ כפוטכרתאינ( לראש היה טריבר

 'ייעע""4,ג..":ג"":ק,511ן%:4."מ;"ןב1 ,",,:21ין ן1ש;111
 :נשן,1ש ין". ן ג:1ןך ? :ב4!1 נן.;::י.:גן.1,,,,,,ץ:;,,.ו,

 ס""יין יישינ": 5"ס ""7 נימ'ג
 3ס'"צי'מ"

 י יי* יםיגי5נסניייי י"שב " ב יי4"( 5יי י'י* 6יניין

 . ""י י' רם4ג ונמ'נס*סק
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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(
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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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905,,פ
 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
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 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
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 )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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1846ח4
 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*'
 . נ' ס' ח(ע"5 . צ' קג" 'ומס'ן *' מ"י סס"ץ ו( . ו' סעיס מס ונ" ו( . כ'ו סעלס י'ש יע5יו* שמ'ק(
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11*1 -ט4
 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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שפ.4848
 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'

*9 
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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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פ
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'.

www.daat.ac.il                    www.hebrewbooks.org   



 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
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 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
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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
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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
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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.
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 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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א.ח4
 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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110נ*498
 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(

 י'נ(עי' 1( סס ה1רתת ע1 מ"ם נ' נ'ג אתסון ע" ינ( 1"פ. סס '"( מ.4. :ס י( 1"ח. סס ט( וףת.06עי104ר ניי 1ו:ן 1פ.' 6תן סמ:1ן י' ע1 ::1תנ סכת1ר ר" ת:ונת :ס סמנ'6 !( . !"ס !יס.נר*ט1ר 11י ר:"ו ת'נ י"נמסע:ת
 0' 1ע'! סמחבי 0עס !:1 פנתי נן ס1ק מרופו ק!ולמום י' ו4'נו 'י( . ק:"ס 1י0ער4טוי 5ור 15נן 1' ח' ח'6פס"ג
 . 1*1 !ימער4פוי 11י 5ינן 0י( . י", *' ""4 נס"ר.ג 'נ'כ 00 .כ'
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פו
ש1ש4

 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

**
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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

..

 1"ממסס י"ממ 1ס"' מס"ד נע! נס ס1:יר1 ור1נס ק5ת נ:ממ1 "כן נתומסות סמונ"יס ס"כמיס :נסס הר"סון סו* סמ"נר4(
 הפ!י" וסו* 1כי' 5יטער"טור 5ור נססרו 15נן סמס1"ר ס"' נ1מננ1קס

 נ( . 5ינ:1ת
 ס1"

 נר "נרסס ר'
 י1סי

 ועד ע"
 "' ט"ו קדו:יןש' סז* 3' ע"1 מור1ני1 נממון( המ"גר ),מנ'"ו "ברסס ר' נסתס סנוכל סו" 1ס ":ס דעת 1!פ, מ"1 15נן ד' ת'!":מוס

 נתר"
 0נס0 על ג( . ס1ס ס:ס מן מ"7( )15נז נמ"ק ת,סנוהיו סה31"ו ר"" נס 1,1!י "' ס'

 כקסת'1 5ונן ס"' ס! נספר ד( .3'
 ונ"5 "נ"ן ר' ס!מ 3נוס""ות ו( . מהמנ1ינ נ1-3 'ס ח נ' ע"ס מ'" 15נן סח' ס"ונ." במו א1דסי' נן "נרתס ר' 'הו" סי"' ג1 סר"" "ית* נ' פ"ו קמ* תו' ס( . מ5*תיי 1!"

 )ר' :ר"זכן ססו"
 י5" !"ססי. נ"י"ד סני"ו ומרדמ :"יטה מ0' ס"ח ו0נ"מ ס*נ "51ין מהגא נדמ1ג" נ'( הגסח 6' ט"1 ש' נתן נן*5יינ1ר

 1נ"מת "נרהס נערן !ה5ימ 15 סס'ס ךנ1ד "1( סנהס ג' ט"1 ש' )1ד,נמת1 6תפר: ה" הו" מ'בספרי  51" מ*י ד"ן"כ סמדסיס "1 0מעתיק טינ1ת ו1ס "נרהס ר' ס5ענ' 1ניסומ 55ז5 1( . ונ' מיו 5'נן :סח,
 תו"

 "!יע1ר ר'
 סס נ"51ין ט( . מ"1 15נן עי. נ' מ"נ ינמ1ת הכסן "סרן ר' !סומיז י: "( ; מ"ט מנן ס"' ס19כיחבמי
 "' ח' "'6 ::זנ וני' י*( . "' 1""1 6' ,"ד ע"5 ,( . !ינימ )ג"ס( 5ונן מנ*ס !כן סיוי גקד"*9
 ינ( . ס"ן ג.סמח

 סו"
 ש' ו:5"! נורנ1: ס5נו ננ1:""ות ,נ( . מ'ט 15:ן נסמ1ן סמני"1 וס1ךס נן "4ס ר'

 46ע1ר ר' סו6 י1( . נ' סגהס ע"6 1ס די ש' ט1( . נ' י"ד ע"! טו( . מ"1 15נן ש' 'ד( . מ'55ונו
 3יוק 1כיס נ' ס"ט נ' ס"1 "' ג"נ נ' כ"ג יח( . ג' סנסס "' ט*י ש' נתן 46ע1רנר ל' וסו" נממו סמנ"1 ממנ~6,

 ס10נ" "מץ1י ר' "נ! כל""נן ס,6 1"ג5י והינ"ס ירסזנטר"ת
 . קכ"ד 15גן 1,מ' ש' מ' 5מי! כמ"ס יס" ס5 ינ1 0" נ' ניד סנת
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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'
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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

www.daat.ac.il                    www.hebrewbooks.org   



א%6012
 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(
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 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.

www.daat.ac.il                    www.hebrewbooks.org   



0ח6%01
 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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